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  .معجم فقه شرح صحيح مسلم لإلمام الّنوويّ 

  

 :إعداد

  .آدم اجلربيتّ  بن عثمان بن حمّمد 
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  بسم هللا الّرمحن الّرحيم
  

احلمد  رّب العاملني، والّصالة والّسالم األكمالن على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه غّر 
حسان إىل يوم الّدين   .امليامني ومن تبعهم 

منذ العصور القدمية، ومن  وشاعت ظهرت قد املعاجم كأسلوب من أساليب الّتاليف صناعة فإنّ : أما بعد
ذا األسلوب ّمث جاء ،  مثّ تلتها معاجم املتون احلديثية،غةواللّ  كتب علم الّرجال: أوائل العلوم اليت دّونت 

  .ومل أعثر على معجم  فقهّي أّلف قبل هذا العصر الفقهية يف وقت متأخر،دور املعاجم 
  

  :ومن املعاجم الفقهية املعاصرة
 .وتعترب من أضخم األعمال العلمية املعاصرة. املوسوعة الفقهية الكويتية -1

 .حملمد منتصر الكتاين. معجم فقه ابن حزم الظّاهري األندلسي رمحه هللا -2

 .لعلّي بن عبد القادر اجلزائري. معجم فقه الّتمهيد -3

  .للدكتور بّسام صهيوين. معجم فقه فتح الباري -4

  
  :ومن أهّم فوائد هذا األسلوب

 .تقريب املسائل والفوائد للباحثني -1
 

  .تنويع أساليب الكتابة والّتأليف -2
 

  .تنمية القدرات واملواهب لدى املؤلفني -3
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ليفه   :هذا املعجم الفقهي وسبب 

املعاجم السابق ذكرها فأحببت أن أتشرف خبدمة متواضعة لشرح صحيح مسلم وقفت على بعض  تلك 
كسائر مؤلفاته األخرى، -لقبول اّلذي وضع له يف األرضوي رمحه هللا رمحة واسعة، للإلمام أيب زكر الّنو 
 القدير الكرمي الوّهاب أن يتقبله مين وأن يضع له بني يديك، آمال من هللا العليّ  اّلذي فعملت هذا املعجم

  ..القبول يف األرض
  

وبعد حبث وتفتيش عن وجود  معجم فقهي هلذا الكتاب يف الساحة العلمية مل أجد ، فاستخرت هللا تعاىل 
 .واملّنة على توفيقه وتيسريهه احلمد فل هيف إعداد

  
اليت  واالستطرادات اللغوية ديثمسائل الكتاب كّلها إال فيما يتعلق برجال احل هذا املعجم على ملتويش

  .يوردها الشارح أحيا
  

فأوردت فيه املسائل العقدية والفقهية واآلداب والتفسري ومصطلح احلديث والفضائل والشمائل واملعجزات  
  .   وغريها مرتّبة على احلروف

  
  :مادة الكتاب

  :يتكّون الكتاب من
ّلد والصفحة واعتمدت على طبعة ك   - دار "لمات أصلية أذكر حتتها املسائل الفقهية،  ذاكرا ا

 ).18: وعدد أجزائها  هــ1392الطبعة الثانية ،  -بريوت –إحياء الرتاث العريب 

: راجع: اآلداب، األنفال: راجع: األدب: إحالة على الكلمات األصلية، مثل قويلوكلمات  -
 . الغنيمة، وهكذا
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  :منهجي فيه
إخل  ... مثل آداب، آصع، آنية اّليت تصلح لعنوان، أعددت األلفاظ القاموسية الفقهية -1

 .فوضعتها كعنوان ملا يندرج حتتها من املسائل
قمت جبمع املسائل املتفرقّة  اليت ترجع إىل موضوع واحد، وضّم املسائل  املذكورة يف  -2

ا إىل نظائرها  . غري مظا
لياء رتّبت تلك العناوين -3 أللف، ومنتهيا   .على احلروف اهلجائية مبتد 
، مث أوردت حتت كل عنوان املسائل اوين فرعية حتت العنوان الرئيسيّ وضعت عن  -4

  .املتعلقة يف املبحث

ا يف هذا املعجم ومل ترد يف األصل مثل جديدةوهناك عناوين  -5 الشمائل، : أورد

االبتالء، االتباع، االجتهاد، : ومعظم مسائله كانت يف كتاب الفضائل، وكذلك

االختالف، التكفري، التوحيد، التوسل، اجلاهلية، خرب الواحد، اخلوارج، الّدعوة، 

طاغوت، الغناء، الكفر، الّسّنة، الشورى، الشيعة، الّصحابة، الطائفة املنصورة، ال

 .وغريها كثري ممّا ورد يف ضمن أبواب أخرى
ذكرت يف كّل مسألة خالصة كالم اإلمام النووي والرأي الذي خيتاره هو يف شرح  -6

 .احلديث
فإن كانت املسألة خالفية وأورد اإلمام فيها أقواال عديدة حذفت األقوال كلها 

لثا لقّوته وأبقيت الرأي الذي يرجحه اإلمام أو مييل إل نيا أو  يه، ورمبا أبقيت قوال 
  .يف نظري مع مراعاة االختصار

حرصت على إبقاء عبارات اإلمام وألفاظه غالبا، ورمبا أتصرف يف صياغة العبارة إذا   -7
يف  ورمبا أضطر. كانت عبارة اإلمام طويلة، أو كانت من استنباطاته من احلديث

دة بعض الكلمات   .الكالم يستقيم لكيذلك إىل ز
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عبارة ينبغي كذا وكذا أو ورد كذا، أو جاء فضل يف  : ومن العبارات اّليت استخدمتها 
كذا، وكذلك يف املسائل اليت تتعلق يف الرتغيب والفضائل ومل يستخدم اإلمام فيها 

  .لفظ االستحباب أو الوجوب  أو غريمها
 

لعنوان الرّئيسي، مثل قويل  -8  :أشرت إىل املواضيع ذات الصلة 

مقتد يف ذلك ] األخالق، االستئذان، الشمائل: ذات الصلة: [اآلداب
  .ملوسوعة الفقهية الكويتية

  

درا   -9  .اجتنبت عن تكرير املسألة يف موضعني أو أكثر إال 
 

 .خاصةال حتمل داللة [  ] العناوين اّليت بني املعكوفتني   - 10
  

 أتطرق إىل الّتعليق على املسائل ودراستها وخترجيها ألن طبيعة املعجم مل -11
لعقائد مثل  عز وجل أو ميّس " صفات هللا"تستدعي االختصار، إال فيما يتعلق 

الردود "قت علىيها ملّخصا من كتاب ببعض مسائل العقيدة بشكل عام، فقد علّ 

رح صحيح مسلم من التأويل يف والتعقبات على ما وقع لإلمام النووي يف ش

لفضيلة الشيخ العالمة مشهور حسن   "الصفات وغريها من املسائل املهّمات
به   .سلمان حفظه هللا تعاىل، ومن أراد التوسع فلريجع إليه فإنه مفيد جدا يف 
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وكذلك مل أترجم للمؤلف لشهرته واستغنائه عن التعريف، ومل أترجم أيضا  - 12

"  معجم فقه التمهيد"فهو يف هذا اجلانب يشبه . الكتابلألعالم الواردة يف 

  . على بن عبد القادر  اجلزائري: لألستاذ

  

  :شكر وتقدير
أعظمها اّليت صى وعلى آالئه اليت ال تستقصى،  وإين ألمحد هللا تبارك وتعاىل وأشكره على نعمه اليت ال حت

اء بعد اإلسالم والّسنة أن حببين إىل طلب العلم الشرعي  والكتابة فيه، وأشكره على وجه أخص على إ
ه أن يتقبله مىن وجيعله خالصا له، وأن يعينين على إمتام بقية مشاريعي العلمّية اليت  هذا املعجم سائال إ

  .ترتيب معاجم الطرباين الثالثة على األبواب الفقهية: اّليت منهاشرعت فيها و 
  

لشكر والدعاء لكّل من ليف  كما أنين أتقّدم  أثناء  هذا الكتاب، ولكّل من شجعين  كانت له يد يف 
  .عكويف على إعداده، فجزاهم هللا عّين خري اجلزاء

  
رك على نبّينا وحبيبنا وقدوتنا حمّمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم  وصّلى هللا وسّلم و

  .حسان إىل يوم الّدين
  

  
  

  .حمّمد بن عثمان بن آدم اجلربيت
  .حرسها هللا. الّصومال - مدينة جالكعيويف 

ـــــــ1438-مجادى األوىل- 21 ــــ   هـ
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  حرف األلف

*************************************************************************  

  

 ]األخالق، االستئذان، الشمائل :ذات الصلة[ :اآلداب

  
ء الّسواءاستحباب جمالسة الّصاحلني وجمانبة    :قر

  ؛صّلى هللا عليه وسّلم اجلليس الّصاحل حبامل املسك واجلليس الّسوء بنافخ الكري متمثيله حديث   -
  فضيلة جمالسة الّصاحلني وأهل اخلري واملروءة ومكارم األخالق والورع والعلم واألدب؛: فيه  -

ر فجره وبطالته وحنو ذلك من األنواع والّنهي عن جمالسة أهل الّشّر وأهل البدع ومن يغتاب النّاس أو يكث  -
  )16/178(.املذمومة

 

o لس   :آداب ا
o  6/231(.ال لعذرن املفضول ال جيلس بني الفاضلني إاألدب أ(  
o  لسالّسّنة أن يقّدم أهل الفضل يف  و ويكون الناس فيها على  ......كل جممع إىل األمام وكبري ا

  )4/155(  .مراتبهم يف العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة يف ذلك الباب
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o م يف املكارم   )14/212(.  ينّزل الّناس منازهلم ويقّدم أهل الفضل على غريهم ويبدأ 
o 6/183(.   ومواضع الصاحلني وأهل الفضل تنزه عن اهلوى واللغو وحنوه وإن مل يكن فيه إمث(  

  

  :من أتى جملسا فوجد فرجة فجلس فيها وإّال وراءهم

  )14/158(.قاصد احللقة إن رأى فرجة دخل فيها وإّال جلس وراءهم 

o   14/160(.للّتحرمي فيه الّنهيو :م إقامة اإلنسان من موضعه املباح اّلذي سبق إليهحير(  

  

o 14/161(:إذا قام من جملسه مثّ عاد فهو أحّق به(  

  

  ]االضطجاعمن أساليب [

  ]االستلقاء كان جائزا يف الشرائع السابقة كما هو يف شريعتنا[

أي اخلضر ومل ينكر عليه -"مستلقيا على حالوة القفا" يف عثور موسى خبضر عليهما السالم كان 
  )15/143(.مل ميل إىل أحد جانبيه: هي وسط القفا، ومعناه :وحالوة القفا.موسى

  

o   الثّالث بغري رضاهم مناجاة االثنني دون حير:  
o املسارة، وانتجى القوم وتناجوا أي سار بعضهم بعضا: واملناجاة.  
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o ي حترمي، فيحرم على  ينهى لث، وكذا ثالثة وأكثر حبضرة واحد، وهو  عن تناجي اثنني حبضرة 
ذن   ....اجلماعة املناجاة دون واحد منهم إّال أن 

o إلمجاع وهللا أعلم س    )14/167(. أّما اذا كانو أربعة فتناجى اثنان دون اثنني فال 
o ي أن يتناجى اثنان دون الثالث حلاجة حبضرة اجلماعة وإّمنا    )13/216(. جتوز املساررة 

  

  ]لكباراالصغري خيدم [

  )13/150(.يستحب لصغري السّن خدمة الكبار، هذا إذا تتساووا يف الفضل أو تقاربوا

م أعرف   )17/117(. يفوض الكالم إىل الكبار دون الّصغار ألّ

  

  ]سرارهسؤال اإلنسان عن أ[

  )11/4(.ال فيذكرهن فإن كان مما جيب كتمانه كتمه وإز سؤال اإلنسان عن بعض أسرار اإلنساجيو 

  

  ]القيام للداخل[

o النهي عن قيام الغلمان والتباع على رأس متبوعهم اجلالس لغري حاجة؛ ورد  
o   وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل واخلري فليس من هذا بل هو جائز قد جاءت به أحاديث وأطبق

  )   4/135(..عليه السلف واخللف
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  :األلفاظ من األدب وغريها

  .الّنهي عن سّب الّدهر  

  ...".يسّب ابن آدم الّدهر وأ الّدهر بيدي الّليل والّنهار: "سبحانه وتعاىل قال

o  أي ال تسّبوا فاعل الّنوازل فإّنكم إذا سببتم فاعلها وقع السّب على هللا تعاىل، ألنّه هو فاعلها
  .ومنزهلا، وأّما الّدهر اّلذي هو الّزمان فال فعل له بل هو خملوق من مجلة خلق هللا تعاىل

o   3-15/2(.أي فاعل النوازل واحلوادث وخالق الكائنات وهللا آعلم" فإّن هللا هو الّدهر"ومعىن.(  

  

  
  :والسّيد ة واملويلحكم إطالق لفظة العبد واألم 

ال يقولّن أحدكم عبدي وأميت، كّلكم عبيد هللا وكّل نسائكم إماء هللا، : "صّلى هللا عليه وسّلم قال
لنهي من استعمله على جهة الّتعاظم .....".وفتاي وفتايتولكن ليقل غالمي وجارييت  والظّاهر أّن املراد 

  .)7-5\15( . واالرتفاع ال للوصف والّتعريف وهللا أعلم

  

  :كراهة تسمية العنب كرما

إّمنا يستحّق هذا االسم الّرجل املسلم أو قلب املؤمن، و .  تسمية العنب كرما، بل يقال عنب أو حبلة يكره
  )  5-4\15(.  الكرم مشتّق من الكرم بفتح الراءألّن 
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  :كراهة قول اإلنسان خبثت نفسي
 

  .وإّمنا كره لفظ اخلبث لبشاعة االسم وعلمهم األدب يف األلفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيثها

    )15\7-8(  

  ]احرتاز املرء من إضافة الّشّر إىل نفسه[

وهو أنّه إذا عرض يف احلكاية عن الغري ما فيه سوء واقتضت هو من آداب الكالم، "  ويله"فيقوملثال 
الّضمري عن نفسه تصاو عن صورة إضافة السوء إىل  ع الضمري إىل املتكّلم صرف احلاكياحلكاية رجو 

  )2/71(. نفسه

  

ا املعىن احلقيقيّ [   ]كلمات تطلق عند الغضب وال براد 

وجه اإلغالظ والزّجر عن مثل قوله، ال أنّه يعتقد أنّه هو على : قال العلماء" كذب عدو هللا"قوله مثل 
ا حقائقها وهللا أعلم .....عدّو هللا حقيقة   )15/137(.وحال الغضب تطلق األلفاظ وال تراد 

  

  ]ما يصدر من الوالد يف حق أوالده من كلمات قاسية[

معناه هذا الكاذب إن مل : قال مجاعة من العلماء .  إىل آخره" اقض بيين وبني هذا الكاذب: "قولهمثل 
  )12/72(.. ينصف، فحذف اجلواب
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  ]ال أ لك: قول املرء[

أّن اإلنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع يف : ومعناها .تذكرها العرب للحّث على الّشيء هذه كلمة
شّدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكّل، فال حيتاج من اجلّد واالهتمام إىل ما حيتاج إليه حالة االنفراد، 

  )2/174(.وعدم األب املعاون

  

  :الّنهي عن قول هلك الناس

على سبيل اإلزراء على الّناس واحتقارهم وتفضيل نفسه واتّفق العلماء على أّن هذا الّذم إّمنا هو فيمن قاله  -
  .عليهم وتقبيح أحواهلم، ألنّه ال يعلم سّر هللا يف خلقه

س عليهفأّما من قال ذلك حتّز ملا يرى يف نفسه ويف النّاس من ا: قالوا  - -/16(.لّنقص يف أمر الدين فال 
176 -175(  

  

  ]هلك فالن: جواز قول[

حىت إذا {: إذا مات، وقد كثرت األحاديث به، وجاء يف القرآن العزيز قوله تعاىلهلك فالن : ز قولجيو 
  )12/231(.   }هلك قلتم لن يبعث هللا من بعده رسوال

  

  

  ]الكالم: راجع[ :من ألفاظ اآلداب
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  ]استعمال صرائح األلفاظ اليت قد تستبشع [

استعمال صرائح األلفاظ اليت قد تستبشع وال وفيه .   ومل يقل أسامة أراق املاء "نزل فبال" :قال أسامة
ن خيف لبس املعىن أو اشتباه األلفاظ أو غري ذلك   ) 9/31(.يكىن عنها إذا دعت احلاجة إىل التصريح 

  

  ]الّتفاؤل[

لسالمة" سّيد احلّي سليم" : مثل القول   )14/188(.أي لديغ، قالوا ّمسي بذلك تفاؤال 

  

املطبوب املسحور، يقال طّب الّرجل إذا سحر فكنوا  ".قال مطبوب ؟ما وجع الرجل" : ومثل القول
لّسليم عن الّلديغ   )14/177(.لّطب عن الّسحر، كما كنوا 

  

  ]توقري الكبري عند املخاطبة[

 بن عمّ ا  رتبته، وال حيصل هذا الغرض بقولخياطب الّصغري الكبري بياعم احرتاما له ورفعا مل
  )203-202\2(  .علموهللا أ

از لقوله  ". أبتاه":ومثل قول أنس أليب طلحة وإّمنا هو زوج "  أبتاه"فيه استعمال ا
  )13/223(.أّمه
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  :جواز قوله لغري ابنه  بّين واستحبابه للمالطفة

  )14/129(....  ي ابين و بّين مصّغرا، و ولد:ز قول اإلنسان لغري ابنه ممّن هو أصغر سنّا منهجيو 

  

  ]طيب الكالم[

ب إنسان إذا كانت مباحة أو والكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار وهي الكلمة اليت فيها تطيب قل
  )7/101(    .طاعة

  :كلمة ويح

  ).11/199(.ويح كلمة رمحة وهللا أعلم: وروينا عن احلسن البصري قال

  

  ]اإلمساك عن الكالم الذي ليس فيه خري[

  ".فليقل خريا أو ليصمت: "عليه وسّلمقوله صّلى هللا ل

o  أنّه إذا أراد أن يتكّلم فإن كان ما يتكّلم به خريا حمّققا يثاب عليه واجبا أومندو فليتكّلم، : فمعناه
وإن مل يظهر له أنّه خري يثاب عليه فليمسك عن الكالم، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح 

  مستوي الطرفني؛
o لكالم املباح مأمورا برتكه مندو إىل اإلمساك عنه خمافة من اجنراره إىل احملرّم أو فعلى هذا يكون ا

  )2/19(....املكروه
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  : لزوم الّصمت إّال عن اخلري وكون ذلك كّله من اإلميان

  )2/18(.  امليم صمتا وصمو وصمات أي سكتيقال صمت يصمت بضم : قال أهل اللغة
    

  :حفظ اللسان

ا يف الّنار: "صّلى هللا عليه وسّلم قال لكلمة ما يتبّني ما فيها يهوى    ".إّن الّرجل ليتكّلم 

ال يتدبرها ويفّكر يف قبحها وال خياف ما يرتتب عليها، وهذا كالكلمة عند السلطان وغريه من : معناه 
وهذا كّله حّث على  ،الوالة، وكالكلمة تقذف أو معناه كالكلمة اّليت يرتتب عليها إضرار مسلم وحنو ذلك

  )18/117(..حفظ الّلسان

  

  ]اإلنصات للكالم[

إلنصات ليسمعوا هذه األمور املهّمة : معناه ".  استنصت الناس" :صّلى هللا عليه  وسّلم قال مرهم 
  )2/56(.والقواعد اّليت سأقّررها لكم وأمحلكموها

لّصالح أن يطلب منه احلديث، فإن مل يطلبوا استحّب له  لفضل أو  يستحب إذا كان يف اجلمع مشهور 
حلديث   )12/132(    .االبتداء 

  ] أبوك: قول املرء[

ا، فإّن االضافة إىل العظيم تشريف، و "  أبوك:  "وقوله بيت : هلذا يقالكلمة مدح تعتاد العرب الثّناء 
قة هللا   . هللا و
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  )2/171(.، حيث أتى مبثلك أبوك :فإذا وجد من الولد ما حيمد قيل له: 1قال صاحب الّتحرير 

  

ألمساء[   .الصيبّ : راجع ]آداب تتعّلق 

  
يب القاسم وبيان ما يستحّب من األمساء    :الّنهي عن الّتكين 

o  اختلف العلماء يف هذه املسألة على مذاهب كثرية ومجعها القاضي وغريه...  
o يب القاسم ألحد أصال سواء كان امسه : مذهب الّشافعّي وأهل الظاهر: أحدها أنّه ال حيّل الّتكّين 

  .حمّمدا أو أمحد أم مل يكن
o  ف وهذا مذهب مالك، قال القاضي وبه قال مجهور الّسل.....أّن هذا الّنهي منسوخ، : والثّاين

  )14/112(.  رىوذكر أقواال أخ......   وفقهاء األمصار ومجهور العلماء

  

  ]أحّب األمساء إىل هللا[

                                                 
إمساعيل هــ،  مات قبل إكمال الكتاب  فأكمله والده 526املتوىف شا يف . هو أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل األصبهاين1

 .بن دمحم بن الفضل بن علي بن أمحد بن طاهر القرشي التيمي، مث الطلحي األصبهاين  أبو القاسم قوام الّسّنة األصفهاين
 هـ 535هـــ  املتوىف يف    457املولود يف 

  .ومل يصل إلينا هذا الشرح كا قاله أهل االطالع الواسع. والتحرير شرح صحيح مسلم ينقل عنه النووي كثريًا  
كالمها لّلذهيب،  طبقات الفقهاء الشافعيني البن  ) 84ص 20ج(؛ سري أعالم النبالء )372ص 36ج(ريخ اإلسالم 

  ).57ص(؛ الرسالة املستطرفة للكتاين )592ص \2:  كثري
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ذين االمسني وتفضيلهما ".  إن أحّب أمسائكم إىل هللا عبد هللا وعبد الّرمحن" على سائر ما فيه الّتسمية 
  )14/113(.يسّمى به

  

  ]اإلمجاع على جواز التكنية مبا عدا أ القاسم[

o   وأّما غري أيب القاسم من الكىن فأمجع املسلمون على جوازه سواء كان له ابن أو بنت فكىن به أو
  .ا أو مل يكن له ولد، أو صغريا أو كىن بغري ولده

o  116-14/115(.ة، وأن تكىن املرأة أّم فالنة وأّم فالنوجيوز أن يكىن الّرجل أ فالن وأ فالن.(  

مساء املالئكة؟[   ]هل يسّمي 

مساء املالئكة وهو قول احلارث بن مسكني؛: قال القاضي    وقد كره بعض العلماء الّتسمي 

سني: قال    )14/117(. وكره مالك الّتسمي جبربيل و

مساء األقارب[   ]تسمية املولود 

الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم هذا املولود املنذر ألّن ابن عّم أبيه املنذر بن عمرو كان قد وسبب تسمية 
  )14/128(.استشهد ببئر معونة وكان أمريهم، فيقال بكونه خلفا منه

ألمساء القبيحة وبنافع ح ويسار وحنو ذلك كراهة الّتسمية    :أفلح ور

o 9/155(. وكان صلى هللا عليه و سلم حيب االسم احلسن ويكره االسم القبيح(  
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o ا وحدها، وهي كراهة : قال أصحابنا ذه األمساء وما يف معناها وال ختتّص الكراهة  يكره الّتسمية 
فيقول أمثّ هو؟ : فإنك تقول"تنزيه ال حترمي، والعّلة يف الكراهة ما بيّنه صّلى هللا عليه وسّلم يف قوله 

  ).119-14/117(.فكره لبشاعة اجلواب، ورّمبا أوقع بعض النّاس يف شيء من الّطرية" ال

  

  :  اسم بّرة إىل زينب وجويرية وحنومهاري االسم القبيح إىل حسن وتغيرياستحباب تغي
أحاديث بتغيريه صّلى هللا عليه وسّلم أمساء مجاعة كثريين من الّصحابة وقد بّني صّلى هللا عليه و  توقد ثبت

  ).121-14/119(.سلم العّلة يف الّنوعني وما يف معنامها وهي التزكية أو خوف الّتطري

  

  :حترمي الّتسّمي مبلك األمالك أو مبلك امللوك

  
ذا االسم حرم وك  مساء هللا تعاىل املختّصة به كالّرمحن والقدوس واعلم أّن الّتسّمي  ذلك الّتسّمي 

  ).122-14/121(.واملهيمن وخالق اخللق وحنوها

  

  ).129-14/128(:ز تكنية من مل يولد له وتكنية الصغريجتو 

  

  :ز تكنية املرء نفسه مبا اشتهر بهجيو 

س أن يكىن اإلنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر و    ).231-5/230(.لكنيةال 
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  :من آداب البيوت

 .....إغالق األبواب وذكر اسم هللا تعاىل عليها وإطفاء الّسراج والّنار عند الّنوم..

ذه اآلداب اّليت هي سبب للّسالمة من إيذاء الّشيطان وجعل هللا عز وجّل  فأمر صّلى هللا عليه وسّلم 
ب وال إيذاء  هذه األسباب أسبا للّسالمة من إيذائه فال ء وال حّل سقاء وال فتح  يقدر على كشف إ

  ).13/187(.)13/185(.صّيب وغريه إذا وجدت هذه األسباب

  

  :آداب الطعام والشراب وأحكامهما

o 13/188(. يبدأ الكبري والفاضل يف غسل اليد للطّعام، ويف األكل(  
o لّلقم   )13/219(.  يستحّب فّت الطّعام واختيار الثّريد على الغمس 

 :غسل اليدين للنظافة
واختلف العلماء يف استحباب غسل اليد قبل الطّعام وبعده واألظهر استحبابه أوال، إال أن يتيقن من 

  . نظافة اليد من النجاسة والوسخ
ا بسا ومل ميسه  ن كان    )4/46(. واستحبابه بعد الفراغ إال أن اليبقى على اليد أثر الطعام 

  

  ]األكل والّشرب الّتسمية قبل[
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o  ّالّتسمية يف ابتداء الطّعام وهذا جممع عليه، ولذا يستحّب محدهللا تعاىل يف آخره كما  يستحب
  سيأتى يف موضعه إن شاء هللا تعاىل؛

o  ل   .وكذا تستحب الّتسمية يف أّول الّشراب بل يف أّول كّل أمر ذي 
o  لّتسمية ليسمع غريه وينّبهه عليها: قال العلماء ولو ترك التسمية يف أّول  ،ويستحّب أن جيهر 

سيا أو جاهال أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر مثّ متّكن يف أثناء أكله منها  الطعام عامدا أو 
  ......بسم هللا أوله وآخره :يستحّب أن يسّمى ويقول

  

  ]كيف حتصل التسمية؟[

o  فإن قال ﷽ كان حسنا، وسواء يف استحباب بسم هللا: لتسمية بقولهوحتصل ا ،
  التسمية اجلنب واحلائض وغريمها؛

o   وينبغي أن يسّمي كّل واحد من اآلكلني، فإن ّمسى واحد منهم حصل أصل الّسّنة، نّص عليه
  ).189-13/188(.افعّي الشّ 

  

ليمني[   ]األكل والشرب 

o  ّليمني  ووردت   يستحب لّشمال، األكل والشرب    وكذلك األخذ واإلعطاء؛كراهتهما 
o  ليمني من مرض أو جراحة أوغري ذلك  وهذا إذا مل يكن عذر فإن كان عذر مينع األكل والشرب 

  ).193-13/191(.فال كراهة يف الشمال

  

  :استحباب تواضع اآلكل وصفة قعوده
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كل مترا رأيت: "أنس  قال   )13/227(".رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم مقعيا 

  

ذن أصحابه   :ي اآلكل مع مجاعة عن قران مترتني وحنومها يف لقمة إّال 

o   سهذا الّنهي متفق عليه حّىت م، فإذا أذنوا فال    . يستأذ
o فإن كان الطّعام مشرتكا بينهم فالقران حرام إّال برضاهم...  
o  قرينة حال أو إدالل عليهم كّلهم وحيصل الرضا بتصرحيهم به أو مبا يقوم مقام الّتصريح من.  
o   وإن كان الطعام لغريهم أو ألحدهم اشرتط رضاه وحده فإن قرن بغري رضاه فحرام، ويستحب أن

  يستأذن اآلكلني معه وال جيب؛
o   229-13/228(ضّيفهم به فال حيرم عليه القران؛وإن كان الطعام لنفسه وقد.(  

  

كل يف سبعة أمعاء كل يف معى واحد والكافر    :املؤمن 
  ).26-14/23(.ملراد أّن املؤمن يقتصد يف أكلهوقيل إّن ا

  

  :ال يعيب الطّعام 

o  ماحل، قليل امللح، حامض، رقيق، غليظ، : هذا من آداب الطّعام املتأّكدة، وعيب الطّعام كقوله
ضج، وحنوذلك   .غري 

o  ّن هذا الطعام اخلاص : ترك أكل الّضبّ وأّما حديث فليس هو من عيب الطّعام إمنا هو إخبار 
  )14/26(.ال أشتهيه
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  :استحباب محدهللا تعاىل بعد األكل والّشرب

o يستحّبحمدهللا تعاىل عقب األكل والّشرب.  
o 17/51(. ولواقتصر على احلمد  حصل أصل الّسّنة(  

  

  ]من األكل شبعشكر هللا ومحده بعد ال[

ز الّشبع وما جاء يف كراهة الّشبع فمحمول على املداومة عليه ألنّه يقسي القلب وينسى أمر جيو 
  )13/214(.احملتاجني

  

ء: من آداب الشرب[   ]عدم اختناث اإل

أن يقلب رأسها حّىت يشرب " اواختناثه"."ى رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم عن اختناث األسقية"
  .   منه

ي تنزيه ال حترمي،  واتّفقوا على أّن الّنهي   .حلديث آخر يدّل على عدم الّتحرميعن اختناثها 

)13/193-194(  

  

ء:من آداب الشرب   : عدم التنفس يف اإل
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ء هو من طريق األدب خمافة من تقذيره ونتنه وسقوط شئ من الفم  قال العلماء والنهى عن التنفس ىف اإل
  )3/160(    .وهللا أعلمواألنف فيه وحنو ذلك 

  

  :الشرب قائما

  ]ورود الّنهي عنه  وجاءت الّرخصة فيه واجلمع بني األدلة[

o والّصواب فيها أّن الّنهي فيها حممول على كراهة الّتنزيه.  
o  197-13/194(.وأّما شربه صّلى هللا عليه وسّلم قائما فبيان للجواز، فال إشكال والتعارض.(  
o 8/3(  .جيوز الشرب قائما وراكبا(  

  
ء ويستح ء بّ يكره الّتنّفس يف نفس اإل   ).199-13/198(:الّتنّفس ثال خارج اإل

  

  :استحباب إدارة املاء واللنب وحنومها على ميني املبتدي

o  أّن األمين يف الّشراب وحنوه يقّدم وإن كان صغريا أو مفضوال ألّن رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم  ردو
  قّدم األعراّيب والغالم على أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه؛

o   قي األوصاف وهلذا يقدم األعلم واألقرأ على وأّما تقدمي األفاضل والكبار فهوعند الّتساوي يف 
  ).201-13/199(.يف اإلمامة يف الصالةاألسّن الّنسيب 

  



 
 

26 
 

  ]االستئذان من صاحب احلّق إذا أراد جماوزته[ 

o  س ذنه وأنّه ال  وتضّمن ذلك أيضا بيان هذه الّسّنة وهي أّن األمين أحّق وال يدفع إىل غريه إّال 
  ).201-13/199(...ستئذانه وأنّه ال يلزمه اإلذن

  

  ]يعجواز خلط اللنب مباء للشرب ال للب[

ى عنجيو  واحلكمة ىف شوبه أن يربد أو يكثر أو : قال العلماء . شوبه اذا أراد بيعه ألنّه غشّ  ز ذلك وإّمنا 
  ).201-13/200(.للمجموع

  

  ]إفضال الطّعام[

ا من بعده : قال العلماء يف هذا كل ويشرب فضلة ليواسي  أنّه يستحّب لآلكل والّشارب أن يفضل ممّا 
ممّن يتربّك بفضلته، وكذا إذا كان يف الطّعام قّلة وهلم إليه حاجة، ويتأكد هذا يف حّق ال سّيما إن كان 

الّضيف ال سّيما إن كانت عادة أهل الطعام أن خيرجوا كّل ما عندهم وتنتظر عياهلم الفضلة كما يفعله  
  ).10- 14/9(.حّبون إفضال هذه الفضلة املذكورةكثري من النّاس، ونقلوا أّن الّسلف كانوا يست

  

مسح  يكرهلعق األصابع والقصعة وأكل الّلقمة الّساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى و  بّ يستح 
-13/203(.الّسّنة األكل بثالثة أصابعو اليد قبل لعقها الحتمال كون بركة الطّعام يف ذلك الباقي 

207.(  
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  ...استحباب وضع الّنوى خارج التمر 

لّتمر يف وال يلقي ء الّتمر لئال خيتلط    ).226- 13/225(.إ

  

ء وهو تغطيته وإيكاء الّسقاء   ...:استحباب ختمري اإل

o  لتغطية فوائد منها..أحاديثردت فيه و ن الّلتان ورد يف هذه : وذكر العلماء لألمر  الفائد
  سقاء؛صيانته من الشيطان فإّن الشيطان ال يكشف غطاء وال حيّل : األحاديث ومها

o  ء اّلذي ينزل يف ليلة من الّسنة   .وصيانته من الو
o  والفائدة الثّالثة صيانته من الّنجاسة واملقذرات.  
o  صيانته من احلشرات واهلوام فرّمبا وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل أو يف اللّيل فيتضّرر : والرّابعة

  .به وهللا أعلم

  

  

لليل؟[   ]هل التغطية ختتص 

ء عام  لعمومو واألمر بتغطية اإل   ).185-13/182(.يتمسك 

*****************************************************************************  
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  ].حواء: ذات الصلة. [اخللق: راجع: آدم

*************************************************************************  

  .احليوان: يف اجلنائز، وحرمة وسم وجهه يف: طهارة اآلدمّي املّيت :راجع: آدمي

*************************************************************************  

  

  

 ].املكيال: ذات الصلة: [اآلصع

لبغدادي، واآلصع مجع صاع، ويف الصاع لغتان التذكري والتأنيث، وهو مكيال يسع مخسة أرطال وثلثا 
  هذا مذهب مالك والشافعي وأمحد ومجاهري العلماء؛

  )8/122(.   يسع مثانية أرطال وأمجعوا على أن الصاع أربعة أمدادا: وقال أبو حنيفة 

****************************************************************************  

  . يف حرف الّصادة على النّيب ملسو هيلع هللا ىلصالصال: راجع: البيت آل

****************************************************************************  
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  ]األشربة واألطعمة: ذات الصلة[ :آنية

 ]:حكم استعمال آنية الكّفار[

o عن األكل يف آنيتهم اّليت كانوا يطبخون فيها حلم اخلنزير ويشربون اخلمر ينهى......  
o  ي ا معتادة للّنجاسة، كما يكره األكل يف احملجمة وإّمنا  عن األكل فيها بعد الغسل لالستقذار وكو

  .املغسولة
o  جيوز استعمال أواين املشركني إذا غسلت وال كراهة فيها بعد الغسل، سواء وجد :ويقول الفقهاء

جاسات، فهذه يكره استعماهلا مرادهم مطلق آنية الكّفار اّليت ليست مستعملة يف النّ غريها أم ال؛و 
ا طاهرة وليس فيها استقذار ومل يريدوا نفي الكراهة عن  ّ قبل غسلها، فإذا غسلت فال كراهة فيها أل

  ).80-13/79(.آنيتهم املستعملة يف اخلنزير وغريه من الّنجاسات وهللا أعلم

  

  :ّنساءحترمي استعمال أواين الّذهب والفّضة يف الشرب وغريه على الّرجال وال

ء الّذهب أو الفّضة من املسلمني والكّفار ألّن الصحيح أّن الكفار و  الّنهي يتناول مجيع من يستعمل إ
  .خماطبون بفروع الّشرع وهللا أعلم

  ]نقل اإلمجاع يف هذا احلكم[

ء الفّضة على الّرجل وعلى املرأة  ء الّذهب وإ يف األكل  وأمجع املسلمون على حترمي األكل والشرب يف إ
والشرب ومجيع وجوه االستعماالت، حىت التوضؤ منها، إال للضرورة، كما تباح امليتة يف حال 

  )   30-14/27(.وكذلك حيرم اّختاذها من غري استعمال.الضرورة
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o ء ذهب أو ف: قال الّشافعي واألصحاب لفعل وصّح وضوءه لو توضأ أو اغتسل من إ ّضة عصى 
لفعل وال يكون املأكول واملشروب حراماوكذا لو أكل من .  وغسله   ) 14/30(.ه أو شرب عصى 

o ه ال يشملنا، وليس بالزم أن يكون حكمهم حكمنا ّ   )2/218(.  وفعل املالئكة واستعماهلم إ

  

  ]حكم األواين الّنفيسة غري الّذهب والفّضة[

إلمجاع  - ء الّزجاج الّنفيس فال حيرم    .وأّما إ
ء الياقوت والّزمرد والفريوزج وحنوها فاألصّح عند أصحابنا جواز استعماهلا، ومنهم من حّرمها وهللا   - وأّما إ

  )14/30(. أعلم

**************************************************************************  

  
  .ديب، اهلبات: راجع: أب

**************************************************************************  

حة   .التكليف: راجع: إ

**************************************************************************  

ق   ".صالةإذا أبق العبد مل تقبل له : "الصّحة.  تسمية العبد اآلبق كافرا: الكفر: راجع: إ

**************************************************************************  
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  :االبتالء

  ]ابتالء األنبياء لينالوا جزيل األجر[

 "وكذلك الرسل تبتلى مث تكون هلم العاقبة" : يف حديث هرقل مع أيب سفيان -
  .يبتليهم هللا بذلك ليعظم أجرهم بكثرة صربهم وبذهلم وسعهم يف طاعة هللا تعاىل: معناه  -

)12/106()12/148  (  

  )15/127(. ورد ما ابتلى به األنبياء والّصاحلون من أذى الّسفهاء واجلّهال وصربهم عليهم -

  

  :]اءياألمراض جائزة على األنب[

اإلغماء على األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم وال شك يف جوازه فإنه مرض واملرض جيوز عليهم  وجيوز
  )  4/136(.خبالف اجلنون فإنه ال جيوز عليهم ألنه نقص

  

  .املؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو حنو ذلك حّىت الّشوكة يشاكها يثاب

)16/126-131 .(  

**************************************************************************  
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  :اإلبل

  ]من صفات أهل اإلبل القسوة والكرب[

ب اإلبل" :قال صّلى هللا عليه وسّلم اّلذين هلم جلبة : معناه": إّن القسوة ىف الفّدادين عند أصول أذ
  )2/34(.وصياح عند سوقهم هلا

****************************************************************************  

  :ابن صّياد

  :ذكر بن صّياد

ما يف هذه األحاديث، وامسه صاف -   .يقال له بن صّياد وابن صائد، وّمسي 
وقصته مشكلة وأمره مشتبه يف أنّه هل هو املسيح الّدّجال املشهور أم غريه؟ وال شك يف أنّه : قال العلماء  -

  .....دّجال من الدّجاجلة
" أتشهد أّين رسول هللا: "ومن اشتباه قّصته وكونه أحد الّدجاجلة الكّذابني قوله للّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم -

تيه صادق وكاذ ب، وأنّه يرى عرشا فوق املاء، وأنّه ال يكره أن يكون هو الّدجال، وأنّه يعرف ودعواه أنّه 
  !!وانتفاخه حّىت مأل الّسّكة! إّين ألعرفه وأعرف مولده وأين هو اآلن: موضعه، وقوله

  .وأّما إظهاره اإلسالم وحّجه وجهاده وإقالعه عّما كان عليه فليس بصريح يف أنّه غري الّدّجال  -

)18/46-48.(  

******************************************************************************  
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  ]الوحي ،املسائل: ذات الصلة[ :االتباع

o من معايش الّدنيا على سبيل ما ذكره صّلى هللا عليه وسّلم   ب امتثال ما قاله شرعا دونجي
  :الّرأي

جتهاده صّلى هللا عليه و سلم    )15/116(.   ورآه شرعا جيب العمل بهفأّما ما قاله 

  

o   توقريه صّلى هللا عليه وسّلم وترك إكثار سؤاله عّما ال ضرورة إليه أو ال يتعّلق به تكليف وما
  ]املسائل: راجع أيضا[: ال يقع وحنو ذلك

o لّسؤال عّما ال يقع، وكره ذلك ملعان صّلى هللا عليه وسّلم امهم   ....عن إكثار السؤال واالبتداء 

)15/110-111.(  

o كانوا ميتنعون من إيقاظه صلى هللا عليه و سلم ملا كانوا يتوقعون من اإلحياء إليه يف : قال العلماء
  )5/190(.  املنام

  ]حرص الصحابة على اتباعه ملسو هيلع هللا ىلص[

خذ أو بقول ابن عباس إن":  ل ابن عمرقا كنت   فبقول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أحق أن 
  ".صادقا

م فال تعدل عن فعله وطريقته إىل سلّ باعك رسول هللا صلى هللا عليه و إن كنت صادقا يف إسالمك واتّ : فمعناه -
  ).218-8/217(. قول ابن عباس وغريه وهللا أعلم

  ".فنبذ النّاس خواتيمهم - أي خامته- وهللا ال ألبسه أبدا: "صّلى هللا عليه وسّلم الق -
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يه صّلى هللا عليه وسّلم واالقتداء   - فيه بيان ما كانت الّصحابة  عليه من املبادرة إىل امتثال أمره و
  ).67-14/66(.فعاله

  

  ]االعتصام حببل هللا[

دبه: وأما االعتصام حببل هللا   .فهو الّتمسك بعهده وهو اتّباع كتابه العزيز وحدوده، والتأّدب 

  ).11-12/10(...   يطلق على العهد وعلى األمان وعلى الوصلة وعلى السبب: واحلبل 

  

  ]:الّنهي عن الّتفّرق[

ّلف بعضهم ".  وال تفرقوا: "وأما قوله صلى هللا عليه و سلم ببعض،  فهو أمر بلزوم مجاعة املسلمني، و
  ).11-12/10(.    وهذه إحدى قواعد اإلسالم

  

  ]أتباع الّرسل[

نفون من تقّدم مثلهم عليهم، والضعفاء ال  :  أن الضعفاء هم اتباع الرسل: وأما قوله فلكون األشراف 
  )12/105(.نفون فيسرعون إىل االنقياد واتّباع احلقّ 

  

  ]األصل وجوب محل النصوص على ظواهرها[
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نه على    .ظاهره وهللا أعلميعمل بظاهر احلديث إذا مل يكن مانع من محله على حقيقته فوجب احلكم 

)5/120 (  

  ]االكتفاء بشريعتنا عن اإلسرائيليات[

  2!"؟قلت أأقرأ الّتوراة: "قوله 

ما أعلم والعندي شيء إّال عن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم وال أنقل عن الّتوراة وال غريها من كتب : ومعناه
  )  18/124(....األوائل شيئا

****************************************************************************  

  . التكليف، الكبرية، الصغرية: راجع: اإلمث

****************************************************************************  

  :اإلجارة

  )15/137(.  جتوز إجارة السفينة 

*****************************************************************************  

  

  

                                                 
  .والقائل هو أو هريرة رضي هللا عنه2
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  ].األمر، اإلمجاع، التكليف: ذات الصلة[:االجتهاد

  ]هل كان االجتهادا جائزا للرسول؟[

  :وهذه املسألة وهي اجتهاده صلى هللا عليه وسّلم فيها تفصيل معروف

  .العلماء رضى هللا عنهم على جواز اجتهاده صّلى هللا عليه وسّلم فيها، ووقوعه منهفاتّفق : فأما أمور الّدنيا  -
فقال أكثر العلماء جبواز االجتهاد له صّلى هللا عليه وسّلم، ألنّه إذا جاز لغريه فله صّلى : وأّما أحكام الدين -

وهللا  وقع منه على رأي احملققني ، وقول اجلمهور أنه وقع فعال، وال يقّر عليه اخلطأ إذاهللا عليه وسّلم أوىل
  )1/241(. اعلم

  )  8/78(). 17-10/16(.ال جيوز لتمكنه من الوحى والصواب األول: وقيل -
حكمه أن يكون بوحىي، م كان له أن جيتهد يف األحكام وال يشرتط يف سلّ والصحيح أنه صلى هللا عليه و  -

      )9/101(.   وقيل يشرتط

  

  ]هل جيوز عليه اخلطأ؟و [

  .وأكثر العلماء على أنه جيوز عليه اخلطأ فيما مل ينزل عليه، وقد أمجعوا كلهم على أنه ال يقر عليه: قال -
ومعلوم أنه صلى هللا عليه و سلم وإن كان هللا تعاىل قد رفع درجته فوق اخللق كلهم فلم ينزهه عن : قال  -

مسات احلدث والعوارض البشرية وقد سهى يف الصالة فال ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه األمور يف 
  )12/5()92-11/89(.  مرضه فيتوقف يف مثل هذا احلال حىت تتبني حقيقته

  
  ]:االجتهاد يف زمن الّنيب صّلى هللا عليه و سلم جواز[
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أصحها جيوز االجتهاد : وقد اختلف أصحابنا وغريهم من أهل األصول يف هذه املسألة على ثالثة أوجه
  .يف زمنه صلى هللا عليه و سلم حبضرته ويف غري حضرته

  )4/63(. أعلمالجيوز حبضرته وجيوز يف غري حضرته وهللا: والثالث.  الجيوز حبال: والثاين

  ).86-13/85(.حديث العنرب الذي حصل عليه أبو عبيدة وأصحابه :ومن أدلة ذلك

  

ّهل له[   ]جوازه بعد النّيب صّلى هللا عليه وسّلم ملن 

  )1/207(". وهللا ألقاتلّن من فّرق بني الصالة والزكاة: "رضى هللا عنه قول أيب بكر  -
اجتهاد األئّمة ىف الّنوازل ورّدها إىل األصول ومناظرة أهل العلم فيها، ورجوع من ظهر له احلّق إىل قول : وفيه  -

  . صاحبه
تهدين املختلفني ىف الفروع بعضهم بعضا: وفيه -   ) 1/213(.ترك ختطئة ا
  ) 8/111(.  وجيوز االجتهاد يف مسائل الفروع واالختالف فيها وهللا أعلم -
  )14/212(.  جيوز االجتهاد يف احلروب وحنوها كما جيوز يف األحكام -

 ]ترك االجتهاد والقياس عند وجود النص[

  ).126- 8/125(. رتك االجتهاد والقياس عند وجود النصيإىل النص عند االختالف و  يرجع

  ] هل كّل جمتهد مصيب؟[

وهو من وافق احلكم اّلذي عند هللا تعاىل، وقد اختلف العلماء يف أّن كّل جمتهد مصيب أم املصيب واحد، 
  .أن املصيب واحد: واآلخر خمطئ ال إمث عليه لعذره؟ واألصّح عند الشافعي وأصحابه
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مجاع من  وهذا االختالف إمنا هو يف االجتهاد يف لفروع، فأما أصول التوحيد فاملصيب فيها واحد 
  ).  40-12/39().14-12/13(.يعتد به

ته جتهاده إذا بذل وسعه يف االجتهادال يعّنف ا   ) 12/98(.د فيما فعله 

  

تهد تهد ال يقّلد ا   )1/210(.ا

  

لقول األخري[   ]إذا تغّري االجتهاد يؤخذ 

تهد إذا قال قوال مثّ رجع عنه ال يبقي قوال له وال : والّصحيح عند أصحابنا وغريهم من األصولني أّن ا
  )14/29(  .ينسب إليه

تهد عليها أكثر النّاس وأهل احلّل والعقد  ال اعرتاض يف املسائل  االجتهادية ال سيما إذا وافق ا
  )14/210(.فيها

*****************************************************************************  

  

  .راجع الّثواب، العبادة: األجر

*****************************************************************************  
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  :األجرة

.  وجيوز ركوب السفينة والدابة وسكىن الدار ولبس الثوب وحنو ذلك بغري أجرة برضى صاحبه
)15/137(  

  

  ]أجرة احملّرم[

حلوان الكاهن ألنه عوض عن حمرم، أمجع املسلمون على حترمي : قال البغوّي من أصحابنا والقاضى عياض -
لباطل؛   وألنه أكل املال 

  وكذلك أمجعوا على حترمي أجرة املغنية للغناء والنائحة للّنوح؛  -
لزىن وشبهه ال : وأما الذى جاء يف غري صحيح مسلم من النهي عن كسب اإلماء، فاملراد به  - كسبهن 

  )10/231(.لغزل واخلياطة وحنومها

*****************************************************************************  

  

  ]األمر، االجتهاد، التكليف: ذات الصلة[ :اإلمجاع

  ]حجية اإلمجاع[

  ).  67-13/65(  .اإلمجاع حّجة

  )10/72(  . الّصحابة معصومون من اإلمجاع على اخلطأ
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تهدين كّلهم[   ]ال بّد يف اإلمجاع من اتّفاق ا

اإلمجاع ال ينعقد إذا خالف من أهل احلّل والعقد واحد، وهذا هو الّصحيح املشهور وخالف فيه بعض 
  ).1/213(. أصحاب األصول

  ]؟اإلمجاع عصروهل يشرتط انقراض  [

  )10/72(. احملققون من األصوليني ال يشرتطون انقراض العصر يف صحة اإلمجاع

  ]يف اإلمجاع واخلالف؟ هل يعتّد بقول داود الظّاهري وأتباعه[

تهد اّلذي يعتّد به: فاحملّققون يقولون لقياس وهو أحد شروط ا   )14/29(.اليعتد به إلخالله 

  ]اإلمجاع بعد االختالف[

  )7/222(    .ويف صحة اإلمجاع بعد اخلالف خالف مشهور ألهل األصول -
  )7/26(. واألصح أن اإلمجاع بعد اخلالف يصح وهللا أعلم -
واألصح عند أصحابنا أنه ال يرفعه بل يدوم اخلالف وال يصري املسألة بعد ذلك جممعا : عياض قال القاضي -

  ).182-9/181(    .عليها أبدا

******************************************************************************  

  .اللباس: احتباء راجع

******************************************************************************  
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  :االحتكار

  :حترمي االحتكار يف األقوات

  ".من احتكر فهو خاطئ: "قوله صلى هللا عليه و سلمل -
  .وهذا احلديث صريح يف حترمي االحتكار -
االحتكار احملّرم هو االحتكار يف األقوات خاصة، وهو أن يشرتي الطعام يف وقت الغالء : قال أصحابنا  -

  للّتجارة وال يبيعه يف احلال، بل يّدخره ليغلوا مثنه؛
فأما إذا جاء من قريته أو اشرتاه يف وقت الرخص واّدخره أو ابتاعه يف وقت الغالء حلاجته إىل أكله أو ابتاعه   -

حتكار وال حترمي فيه ليبيعه   .يف وقته فليس 
  .هذا تفصيل مذهبنا. وأما غري األقوات فال حيرم االحتكار فيه بكل حال  -

  ) 11/43(.وذكر تفاصيل أخرى رمحه هللا

******************************************************************************  

  ]اجلنابة، الغسل املّين، :ذات الصلة: [االحتالم

عند بعض العلماء جيوز االحتالم على األنبياء، وفيه خالف، األشهر امتناعه قالوا ألنه من تالعب الشيطان  -
  ).222-7/221(    .وهم منزهون عنه

لنائم فال  - عتد بعض العلماء االحتالم مستحيل يف حّق الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم ألنّه من تالعب الشيطان 
  )3/198(.  يكون املّين الذي على ثوبه صّلى هللا عليه وسّلم إال من اجلماع

******************************************************************************  
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  :حداداإل

ا متنع الزينة والطيب: قال أهل اللغة  ...اإلحداد واحلداد مشتق من احلد، وهو املنع أل

  .فهو ترك الطّيب والزّينة وله تفاصيل مشهورة يف كتب الفقه: حداد يف الشرعوأما اإل

م    .وجيب اإلحداد يف عّدة الوفاة وحيرم يف غري ذلك إال ثالثة أ

من وفاة زوجها وهو جممع عليه يف اجلملة وإن اختلفوا يف تفصيله، فيجب على  ب اإلحداد على املعتدة جيو  -
ا وغريها والصغرية والكبرية والبكر والثيب واحلرة واألمة واملسلمة والكافرة،  كّل معتدة عن وفاة سواء املدخول 

  ....هذا مذهب الشافعى واجلمهور
  .عنهما سيدمها وال على الزوجة الرجعية مة إذا تويفأم الولد وال على األ وأمجعوا على أنه ال إحداد على -
-   ،   .ال إحداد عليها واجلمهور على أنهواختلفوا يف املطلقة ثال

  

  ]مدة احلداد[

م بلياليها؛ . هي أربعة أشهر وعشرا -   فاملراد به وعشرة أ
  .هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة  -
  .وعند وعند اجلمهور ال حتل حىت تدخل ليلة احلادى عشر  -
حلمل - ا  ويلزمها اإلحداد يف مجيع العدة حىت تضع سواء قصرت املدة أم طالت،  ،أما اذا كانت حامال فعد

  .فإذا وضعت فال إحداد بعده
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  ]احلكمة يف اإلحداد[

لطالق ألن الزينة والطيب يدعوان إىل الّنكاح ء واحلكمة يف وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة دون ا:قال العلما  -
  ...ويوقعان فيه فنهيت عنه ليكون االمتناع من ذلك زاجرا عن النكاح

ا خبالف الّطالق  -   ..وهلذه العلة وجبت العدة على كل متوىف عنها وإن مل تكن مدخوال 
ويف هذه املدة  ،وجعلت أربعة أشهر وعشرا ألن األربعة فيها ينفخ الروح يف الولد إن كان والعشر احتياطا  -

  .يتحرك الولد يف البطن

  

  ] اإلحداد على غري زوج[

او جي م فما دو   .لألدلة الواردة يف هذا -ز اإلحداد على غري الزوج ثالثة أ

  

  ]منع الكحل والزينة عن احلادة[

  .تحال على احلادة سواء احتاجت إليه أم الم االكحير  -
لليل وإ - لنهار وجيوز  لنهار؛و ذا مل حتتج إليه ال حيل هلا وإن احتاجت مل جيز    األوىل تركه، فإن فعلته مسحته 
  .نهى عن مجيع الثياب املصبوغة للزينة إال ثوب العصبوت -
  .وهذا احلديث حجة ملن أجازه .واألصح عند أصحابنا حترميه مطلقا -
  ..أمجع العلماء على أنه ال جيوز للحادة لبس الثياب املعصفرة واملصبغة إال ما صبغ بسواد: قال ابن املنذر  -
  .وجيوز كل ما صبغ وال تقصد منه الزينة: قال أصحابنا -
  .ويف اللؤلؤ وجه أنه جيوز. وجيوز هلا لبس احلرير يف األصح، وحيرم حلى الذهب والفضة، وكذلك اللؤلؤ  -
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للمغتسلة من احليض إلزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم ال للتطيب وهللا تعاىل  الطّيب رّخصو  -
  ).119-10/111(.أعلم

******************************************************************************  

  .احلجّ : راجع: اإلحرام

******************************************************************************  
  

  :اإلحسان

  ".اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فانه يراك"

  ..هذا من جوامع الكلم اّليت أوتيها صّلى هللا عليه وسّلم  -
فمقصود الكالم احلّث على اإلخالص ىف العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعاىل ىف إمتام اخلشوع واخلضوع   -

  وغري ذلك؛
نقائص احرتاما هلم وقد ندب أهل احلقائق إىل جمالسة الّصاحلني ليكون ذلك مانعا من تلّبسه بشيء من ال  -

  .واستحياء منهم

  ). 1/157(.فكيف مبن ال يزال هللا تعاىل مطّلعا عليه ىف سرّه وعالنّيته 

******************************************************************************  

إلحصار: راجع: اإلحصار   .احلج، التحلل 

******************************************************************************  
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  ].الرجم-احلدود: ذات الصلة[ :إحصان

  )2/84(.العّفة واإلسالم والّنكاح والّتزويج واحلرّية: وقد ورد اإلحصان يف الّشرع على مخسة أقسام

******************************************************************************  
  

  .املوات: راجع: إحياء املوات
******************************************************************************  

  
  .احلديث، العلم، املرض: راجع: إخبار

******************************************************************************  
  

  ]اخللوة: ذات الصلة:[االختالط

  ]عزل النساء عن الرجال[

  .إذا حضرن صالة الرجال وجمامعهم يكن مبعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر وحنوهالّنساء 

)6/172(  

******************************************************************************  
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  :االختالف

  ]هل االختالف رمحة؟[

  :واالختالف يف الّدين ثالثة أقسام: قال اخلطايب

  يف إثبات الصانع ووحدانيته، وإنكار ذلك كفر؛: أحدها 

  يف صفاته ومشيئته وإنكارها بدعة؛: والثاين 

  ). 92\11(.هللا تعاىل رمحة وكرامة للعلماء يف أحكام الفروع احملتملة وجوها، فهذا جعله: والثالث 

  

  

  ]اختالف الصحابة يف فهم النصوص احملتملة[

خريها، فسببه  لصالة عند ضيق وقتها و أّن أدلّة الّشرع : وأما اختالف الصحابة  يف املبادرة 
  ) 12/98(. تعارضت عندهم

*****************************************************************************  
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لّشهادتني [اإلسالم، :راجع: أخرس لّنطق  وجوب قراءة الفاحتة :  ، الصالة]بلغة العجم؟هل يسلم 
  .يف كّل ركعة وأنّه إذا مل حيسن الفاحتة وال أمكنه تعّلمها قرأ ما تيّسر له من غريها

*****************************************************************************  

  

  

ء: ذات الصلة[ :اإلخالص   ].الّر

  

  ]خالصمظاهراإل من[

ب إخفاء األعمال الّصاحلة وما يكابده العبد من املشاّق يف طاعة هللا تعاىل، وال يظهر شيئا من يستحب  
ذلك إّال ملصلحة مثل بيان حكم ذلك الّشيء والّتنبيه على االقتداء به فيه وحنو ذلك، وعلى هذا حيمل ما 

  ).  198-12/197(.وجد للسلف من األخبار بذلك

*****************************************************************************  
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  ]اآلداب، الشمائل: ذات الّصلة[ :األخالق

احلث على حسن اخللق وبيان فضيلة صاحبه وهو صفة أنبياء : فيه". إّن من خياركم أحاسنكم أخالقا"
  .هللا تعاىل وأوليائه

  .حقيقة حسن اخللق بذل املعروف وكّف األذى وطالقة الوجه: قال احلسن البصري 

لّتخّلق واإلقتداء بغريه وهللا : قال القاضي والصحيح أّن منه ماهو غريزة، ومنه ما يكتسب 
  ). 79-15/78(.أعلم

  

  ".وليأت إىل الناس الذي جيب أن يؤتى إليه" ]:  من معايري حسن اخللق[

ا، وأّن . هذا من جوامع كلمه صّلى هللا عليه وسّلم وبديع حكمه  وهذه قاعدة مهمة فينبغي االعتناء 
  ) 12/233(.اإلنسان يلزم أن ال يفعل مع الّناس إّال ما حيّب أن يفعلوه معه

  

  :مداراة من يّتقي فحشه

  )16/144(مداراة من يّتقي فحشه؛ جتوز
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  :الّتغافل عن الّسفهاء

  .تغافل أهل الفضل عن سفه املبطلني إذا مل ترتّتب عليه مفسدةيستحّب 

  )14/147(  .الكّيس العاقل هو الفطن املتغافل: قال الّشافعّي رمحه هللا 

  

  :استحباب طالقة الوجه عند الّلقاء
  )16/177(.احلّث على فضل املعروف وما تيّسر منه وإن قّل حّىت طالقة الوجه عند اللقاء ورد

  

ّي شيء يذهب الغضب    :فضل من ميلك نفسه عند الغضب و

  .كظم الغيظ وإمساك النفس عند الغضب عن االنتصار واملخاصمة واملنازعة  ينبغي -
أعوذ  من : ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقولو الغضب يف غري هللا تعاىل من نزغ الّشيطان و  -

  ).163-16/161(.سبب لزوال الغضب هوالّشيطان الّرجيم، و 
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يف قسم  -الشح ،الكرب اجلاهلية، الغيبة، الكذب، الظلم،: ذات الصلة[ :من األخالق الّرذيلة
  ]اإلنفاق

  

  ]الوجهني ذيخبث [

  .أنّه من شرار النّاس :صّلى هللا عليه وسّلم يف ذي الوجهني قال 

يت    فسببه ظاهر ألنّه نفاق حمض وكذب وخداع وحتّيل على اّطالعه على أسرار الطائفتني، وهو الذي 
  ) 16/156() 16/79(.كّل طائفة مبا يرضيها ويظهر هلا أنّه منها يف خري أو شّر وهي مداهنة حمّرمة

  

  :حترمي الّنميمة

  ) 16/159(.ادوهي نقل كالم النّاس بعضهم إىل بعض على جهة اإلفس

 

  .اهلجر، الظّلم: ذات الصلة ]أخالقيات خترم األخوة اإلميانية[

  

 :حترمي الّظّن والّتجّسس والّتنافس والّتناجش وحنوها
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حلاء: قال بعض العلماء جليم : الّتحّسس  جليم البحث عن العورات، وقيل  االستماع حلديث القوم، و
  ).  120-16/118(.يف الّشرّ ألمور، وأكثر ما يقال الّتفتيش عن بواطن ا

  

  )  16/120(:خذله واحتقاره ودمه وعرضه ومالهم ظلم املسلم و حير 

***********************************************************************  

  .اآلداب: راجع: أدب

***********************************************************************  

  .الّنفقة: راجع: االّدخار

***********************************************************************  

  

  :األذان

  :ذاناأل تعريف
  ".وأذان من هللا ورسوله: "األذان اإلعالم، قال هللا تعاىل: قال أهل اللغة

  .األذان والّتأذين واّالذين: ويقال. "فأّذن مؤّذن"" وقال تعاىل 
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 ]:ائما هو السنة مع جوازه يف غريهجواز األذان ق[

درته مذهبنا املشهور أنه سنة فلو أذن قاعدا بغري عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة، وكذا لو أذن مضطجعا مع ق
 .صح، ألن املراد اإلعالم وقد حصل ومل يثبت يف اشرتاط القيام شيء وهللا أعلمعلى القيام صح أذانه على األ

  

 ]:املؤّذن حسن الّصوت تفضيل[

ألذان لكنه غري حسن الصوت : قال أصحابنا فلو وجد مؤذ حسن الصوت يطلب على أذانه رزقا وآخر يتربع 
 .فأيهما يؤخذ فيه؟ وجهان أصحهما يرزق حسن الصوت وهو قول ابن شريح وهللا أعلم

  

  ]:من حكمة تشريعه[

ربعة اشياء    :وذكر العلماء يف حكمة األذا

ا، والدعاء إىل اجلماعة وهللا أعلم    .إظهار شعار االسالم،  وكلمة التوحيد،  واإلعالم بدخول وقت الصالة ومبكا

)4/75-77  .(  

  : فضل االذان وهروب الشيطان عند مساعه
  .."ون أطول الناس أعناقا يوم القيامةاملؤّذن"
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تشوفا إىل رمحة هللا تعاىل، آلّن املتشّوف يطيل أكثر الناس : واختلف الّسلف واخللف يف معناه، فقيل معناه
  .عنقه إىل ما يتطلع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب

اذا أجلم الناس العرق يوم القيامه طالت أعناقهم لئال يناهلم ذلك الكرب : وقال النضر بن مشيل
  ....والعرق

  ..."التأذينيطان له ضراط حىت ال يسمع إذا نودي للّصالة أدبر الش"

وإمنا أدبر الشيطان عند األذان لئال يسمعه فيضطر إىل أن يشهد له بذلك يوم القيامة لقول النيب : قال العلماء -
  .صلى هللا عليه و سلم اليسمع صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة

  ..يد وإظهار شعائر اإلسالم وإعالنهاعد التوحإمنا يدبر الشيطان لعظم أمر األذان ملا اشتمل عليه من قو  :وقيل -

  

 ]التأذين أفضل أم اإلمامة؟[

  واختلف أصحابنا هل األفضل لالنسان أن يرصد نفسه لألذان أم لإلمامة؟   -

  .وقول اكثر أصحابنا األذان أفضل وهو نص الشافعي  يف االمّ : على أوجه، أصحها

  .عي أيضاوالثاين اإلمامة أفضل وهونص الشاف  -
  ..يع خصاهلا فهي أفضل وإال فاألذانوالرابع إن علم من نفسه القيام حبقوق اإلمامة ومج.  والثالث مها سواء  -
.  يكره: وأما مجع الرجل بني اإلمامة واألذان فإن مجاعة من أصحابنا يستحب أن ال يفعله، وقال بعضهم  -

س به بل يستحب وهذا أصح وهللا أعلم     )93-4/89(  .وقال حمققوهم وأكثرهم أنه ال
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  : صفة األذان

  : ا مثىنقامة إال كلمة اإلقامة فإيتار اإلورد األمر بشقع األذن وإ
  .جممع عليه اليوم، وحكى يف إفراده خالف عن بعض السلفوهذا 

  

  ]وهل جيوز الرتبيع؟[

لرتبيع قال لتثنية قال .محد ومجهور العلماءالشافعي وأبو حنيفة وأ: و  .مالك :و

  

 ]جواز الرتجيع[

بت مشروع وهوالرتجيع يف األ  .العود إىل الشهادتني مرتني برفع الصوت بعد قوهلما مرتني خبفض الصوت :ذان 

)4/77-81.(  

  

  ]ل االصبع يف األذن أثناء األذانإدخا[

ألذان وحنوه ممّا يستحب له رفع الّصوتيستحب      ...ب وضع االصبع يف األذن عند رفع الصوت 

)2/230 .(  
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 :االلتفات يف احليعلتني -
ل قدميه وصدره عن القبلة وإمنا قال أصحابنا وال حيوّ  ،يف احليعلتني ميينا ومشاال برأسه وعنقهيسن للمؤذن اإللتفات  -

  .يلوي رأسه وعنقه
على  حيّ  :واختلفوا يف كيفية التفاته على مذاهب وهي ثالثة أوجه ألصحابنا أصحها وهو قول اجلمهور أنه يقول  -

  )    4/219(  .لى الفالحول عن يساره مرتني حي عالصالة مرتني عن ميينه مث يق
  

ثالثة وأربعة فأكثر  فإذا احتاج إىل أكثر من مؤذنني اختذ: قال أصحابنا:اختاذ مؤذنني للمسجد الواحد بّ يستح
  ).   83-4/82(.حبسب احلاجة

 

]املؤذن الراتب[  

  .يستحّب اختاذ مؤذن راتب للمسجد -
  .هلا وقد صرح به أصحابنا وغريهم ز إعالم املؤذن اإلمام حبضور الصالة واقامتها واستدعائهوجيو  -

)6/20(  

  

  ]أذان الفجر[

  )    6/3(".كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصلي ركعيت الفجر إذا مسع األذان وخيففهما"
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 :جواز األذان للفجر قبل طلوعه -

  .ن للصبح أحدمها قبل الفجر واآلخر بعد طلوعه أول الطلوعيستحّب أذا

  

  ]:جواز أذان األعمى[

يكن ن مل م مكتوم مع بالل فال كراهة فيه وإن كان معه بصري كابن أان األعمى قال أصحابنا هو جائز فإز أذجيو  -
  )   7/202(.  معه بصري كره للخوف من غلطه

 .أذان األعمى صحيح وهو جائز بال كراهة إذا كان معه بصري كما كان بالل وابن أم مكتوم -

  )  4/83(.   ن األعمى مؤذ وحده وهللا أعلمقال أصحابنا ويكره أن يكو  

  

  : ذانوم يف دار الكفر إذا مسع فيهم األاإلمساك عن اإلغارة على ق -
 

  .نه دليل على إسالمهمنع اإلغارة على أهل ذلك املوضع، ألاألذان مي -
ستدعاء ذلك منه وهذا هو الصوابو  - لشهادتني يكون إسالما وإن مل يكن     ) 4/84(....النطق 

  

 ]األذان للمنفرديشرع [

    ) 4/84(  .   وهذا هو الصحيح املشهور يف مذهبنا ومذهب غري
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  عليه و سلم مث يسأل له الوسيلةإالى هللايب صلّ على النّ  عه  مث يصّليالقول مثل قول املؤذن ملن مس يستحبّ  -
  .يف احليعلتني الحول وال قوة اال 

 .فراغ املؤذن منها وال ينتظر فراغه من كل األذانيستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد و  -
إلسالم دينا  -   .يستحب أن يقول بعد قوله وأ أشهد أن دمحما رسول هللا رضيت  ر ومبحمد رسوال و

  

 ]هل جييب يف مجيع األحوال؟[

لقول مثل قوله لكل من مسعه من متطهر وحمدث وجنب وح - وغريهم ممن ال ائض واعلم أنه يستحب إجابة املؤذن 
  ؛جابةمانع له من اإل

  ؛فمن أسباب املنع أن يكون يف اخلالء أو مجاع أهله أو حنومها  -
فلة فسمع ا  - م أتى ذا سلّ ملؤذن مل يوافقه وهو يف الصالة فإومنها أن يكون يف صالة فمن كان يف صالة فريضة أو 

  ...مبثله
 .تى مبتابعة املؤذنما هو فيه وأ ذان وهو يف قراءة أو تسبيح أو حنومها قطعولو مسع األ -
 .هذا تفصيل مذهبنا، صدقت وبررت :قال سامعة ،الصالة خري من النوم :ب املؤذن يف صالة الصبح فقالذا ثوّ وإ -
حكاه  ،فيه خالف ؟وهل هذا القول مثل قول املؤذن واجب على من مسعه يف غري الصالة أم مندوب  -

 ).88-4/84(.الطحاوي الصحيح الذي عليه اجلمهور أنه مندوب

  
  ]حكم اخلروج من املسجد بعد األذان[

   )5/157(    .ال لعذر وهللا أعلمد بعد األذان حىت يصلي املكتوبة إاخلروج من املسج يكره
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 ]:األذان ملن يصلي يف البيت[

ال يشرع ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له األذان إن مل يكن واختلفوا يف األذان فقال بعضهم يشرع له وقال بعضهم  -
  .مسع أذان اجلماعة وإال فال يشرع

  )5/15(.  وذهب مجهور العلماء من السلف واخللف إىل أن اإلقامة سنة يف حقه وال يكفيه إقامة اجلماعة -

  

  :األذان للفائتة

  للفائتة ؛شارة إىل ترك األذان ت اإلقامة للفائتة وفيه إثبت -
  .املسألة خالف مشهور، واألصح عند إثبات األذان حبديث أيب قتادة وغريه من األحاديث الصحيحةويف  -

)5/182 (  

  :األذان يف السفر

  .األذان يف السفر  :يف حديث بالل

.   قال الشافعي  وال أكره من تركه يف السفر ما أكره من تركه يف احلضر ألن أمر املسافر مبين على التخفيف 
)4/219 (  

*******************************************************************************  
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  :إرادة هللا

  .شيئا فال يقع يستحيل عند أهل احلّق أن يريد هللا تعاىل -
ومذهب أهل احلّق أن هللا تعاىل مريد جلميع الكائنات خريها وشّرها، ومنها اإلميان والكفر فهو سبحانه وتعاىل   -

إنّه أراد إميان الكافر ومل يرد كفره، تعاىل هللا عن : مريد إلميان املؤمن ومريد لكفر الكافر خالفا للمعتزلة يف قوهلم
  ).17/147(.ما مل يرده إثبات العجز يف حّقه سبحانه، وأنّه وقع يف ملكه: من قوهلمقوهلم الباطل فإنّه يلزم 

******************************************************************************  

  

  :ردافاإل

  .ز اإلرداف إذا كانت الدابة مطيقة وقد تظاهرت األحاديث الصحيحة بذلكجيو 

ا وهذا جممع عليهز إرداف الرجل وجيو  )12/186()8/186)(8/143(.املرأة من حمارمه واخللوة 
 )14/166    (  

  

  ]االرتداف مع أهل الفضل[

ز االرتداف مع و جيو ز اإلرداف على الدابة إذا كانت مطيقة،و جييستحب الركوب يف الدفع من عرفات و  
)  12/157()9/25(. أهل الفضل وال يكون ذلك خالف األدب  
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  ]ثالثة على دابةركوب [

) 15/194(.ذا كانت مطيقة، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافّةجيوز ركوب ثالثة على دابة إ  

  

  :جواز إرداف املرأة األجنبية إذا أعيت يف الطّريق

ز إرداف املرأة اّليت ليست حمرما إذا وجدت ىف طريق قد أعيت ال سّيما مع مجاعة رجال صاحلني، وال جيو و 
  )    14/166(.وأّما إرداف احملارم فجائز بال خالف بكّل حال.مثل هذاشّك يف جواز 

***********************************************************************  

  

  :األرض

  .}سبع مساوات ومن األرض مثلهن{: إّن األرضني سبع طبقات، وهو موافق لقول هللا تعاىل

)11/48(  

  .املخابرة: راجع: كراء األرض

***********************************************************************  
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  ].اخليالء: ذات الصلة: [اإلسبال

o  اإلسبال يكون يف اإلزار والقميص والعمامة، وال جيوز إسباله حتت الكعبني إن كان للخيالء، فإن كان
خليالء، لغريها فهو مكروه، وظواهر األحاديث يف تقييدها  جلّر خيالء تدّل على أّن الّتحرمي خمصوص 

  .وهكذا نّص الّشافعّي على الفرق كما ذكر
o   وأمجع العلماء على جواز اإلسبال للنساء، وقد صّح عن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم اإلذن هلّن يف إرخاء

  .ذيوهلّن ذراعا وهللا أعلم
o  رف القميص واإلزار فنصف الّساقنيوأّما القدر املستحّب فيما ينزل إليه ط.  
o  واجلائز بال كراهة ما حتته إىل الكعبني فما نزل عن الكعبني فهو ممنوع، فإن كان للخيالء فهو ممنوع منع

  .حترمي وإّال فمنع تنزيه
o   ا ما كان للخيالء ألنّه مطلق فوجب محله ّن ما حتت الكعبني يف الّنار فاملراد  وأّما األحاديث املطلقة 

  )2/116().63-14/62(. على املقيد وهللا أعلم

*****************************************************************************  

  

  :االستئذان

  .االستئذان مشروع وتظاهرت به دالئل القرآن والّسّنة وإمجاع األمةأمجع العلماء أّن  -

، فيجمع بني الّسالم واالستئذان كما صرّح به يف القرآن  -   .والّسّنة أن يسّلم ويستأذن ثال

  واختلفوا يف أنّه هل يستحّب تقدمي الّسالم ّمث االستئذان؟ أو تقدمي االستئذان مثّ الّسالم؟   -
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  الّسالم عليكم أأدخل؟: ذي جاءت به السنة وقاله احملّققون أنّه يقّدم الّسالم، فيقولالّصحيح الّ  -

أنه ينصرف وال يعيد : اأّما إذا أستأذن ثال فلم يؤذن له وظّن أنّه مل يسمعه، ففيه ثالثة مذاهب، أشهره -
  ).   131-14/130(.  االستئذان

  

  :احلّض على االستئذان[

  االنسان يف منزله وإن علم أنه وحده ألنه قد يكون على حالة يكره االطالع عليه فيها؛ب االستئذان على جي  -

  )  14/132()  10/93(إىل االستئذان؛  رق بني الرجل اجلليل وغريه يف احلاجةال فو 

  

  إذا قيل من هذا؟" أ: "كراهة قول املستأذن

وألنه مل  ،لألحاديث الواردةيقول أ  إذا استأذن فقيل له من أنت أو من هذا؟ كره أن: قال العلماء 
مسه، وإن قال أ فالن فال  ق بل ينبغي أن يقول فالن  ام  دة، بل اإل حيصل بقوله أ فائدة وال ز

  ).  136-14/135(.س

  

  :حترمي الّنظر يف بيت غريه

  ".وقال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم إّمنا جعل اإلذن من أجل البصر
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أّن االستئذان مشروع ومأمور به، وإّمنا جعل لئّال يقع البصر على احلرام فال حيّل الحد أن ينظر يف معناه 
ب وال غريه ممّا هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية   )  14/136(..جحر 

  

  :نظر الفجأة  

  ؛أن يقع بصره على األجنبية من غري قصد: ومعىن نظر الفجأة

فال إمث عليه يف أّول ذلك وجيب عليه أن يصرف بصره يف احلال، فإن صرف يف احلال فال إمث عليه، وإن  
  )  14/139(..استدام الّنظر أمث

  

  :جواز جعل اإلذن رفع حجاب أو غريه من العالمات

  )14/150(.ذن يف الّدخولاإل ز اعتماد العالمة يفجيو  

  ]إذا علم رضاه بذلكجواز الدخول يف ملك الغري بدون إذن [

دواته وأكل طعامه واحلمل من طعامه إىل بيته وركوب دابته وحنو ذلك من التصرف  بل جيوز له االنتفاع 
الذى يعلم أنه ال يشق على صاحبه، هذا هو املذهب الصحيح اّلذي عليه مجاهري السلف واخللف من 

  .العلماء رمحة هللا عليهم، وصرح به أصحابنا

نري وأشباههما؛: بن عبد الربّ قال أبو عمر     وأمجعوا على أنّه ال يتجاوز الطّعام وأشباهه إىل الدراهم والد

)1/239  (  
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ز دخول اإلنسان بستان صديقه وقريبه اّلذي يدّل عليه ويعرف أنّه ال يكره له ذلك بغري إذنه بشرط أن و جي
  )17/93(.يعلم أنّه ليس له هناك زوجة مكشوفة وحنو ذلك

كل طعام  س    )13/99(.الصديق من غري استئذانال 

  

  ]االستئذان من النّيب إذا كانوا معه على أمر جامع[

وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت {هذا االستئذان امتثال لقوله تعاىل : قال العلماء
  )14/234(.}يستأذنوه

  

  ]حقوقهماستئذان الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم من أصحابه يف [

ن؟ قلنا نعم: "صّلى هللا عليه وسّلم الق ذ   ".أ

هذا تعليم منه صّلى هللا عليه وسّلم ألّمته اآلداب الشرعية والورع واالحتياط واالستئذان يف مثل هذا وإن   
ما راضيان وقد أرصدا ذلك له صّلى هللا عليه وسّلم ّمث ملن بعده ّ   )18/140(.كان يعلم أ

****************************************************************************  

قضاء : ويف. ومبحث النسب. حترمي وطء احلامل املسبية قبل االسترباء:  اجلماع: راجع: االسترباء
  .احلاجة

****************************************************************************  
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 :االستثبات

  

 )6/86(.فيؤخذ منه االستثبات يف احملتمالت" آ مساين لك" وأما قول أّيب بن كعب  -

 ****************************************************************************  

  :االستثناء

ّ أرسلنا إىل {االستثناء من االستثناء، وقد رتب عليه أصحابنا مسائل يف الّطالق واإلقرار، ومثله يف القرآن  يصحّ  إ
  )16/10(.  }إال امرأته* إّال آل لوط إ ملنجوهم آمجعني* قوم جمرمني

****************************************************************************  

  

  

  ].، قضاء احلاجةاالستطابة: ذات الصلة[ :جماراالست

جلمار وهي األفهو مسح حم    .حجار الصغارل البول والغائط 

ملسح   قال العلماء يقال االستطابة واالستجمار واالستنجاء لتطهري حمل البول والغائط فأما االستجمار فمختص 
  )3/125(. الحجار
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 :]من أحكام االستجمار[

o ر وهو: فيه يتاراإل  .أن يكون عدد املسحات ثال أو مخسا أو فوق ذلك من األو

دة وإنقاء وحاصل املذهب أن اإل ن مل حيصل واجب واستيفاء ثالث مسحات واجب فإن حصل االنقاء بثالث فال ز
دة دة وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب اإلوجب الز  )3/126(.  يتار، مث إن حصل بوتر فال ز

    

  ]تكرمي اليمىن يف االستجمار[      

ليد اليمىن ىف شئ من أمور االستنجاء إويستحب أن ال :قال أصحابنا ال لعذر، فاذا استنجى مباء صبه  يستعني 
ليسرى ن كان ىف الدبر مسح بيساره وان كان ىف القبل وأمكنه وضع احلجر واذا استنجى حبجر فإ ،ليمىن ومسح 

ن مل ميكنه ذلك واضطر الذكر بيساره ومسحه على احلجر فإ يث يتأتى مسحه أمسكعلى األرض أو بني قدميه حب
ا وال حيرك اليمىن هذا هو الصواب   ؛إىل محل احلجر محله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح 

ليمني تنبيها على إكرامها وصيانتها عن األمث إن ىف النهى ع   )  3/156(.قذار وحنوهان االستنجاء 

  :قل من ثالثة أحجار عن االستجمارالنهي 

حلجر من أ: ستيفاء ثالث مسحات واجب البد منه وهذه املسألة فيها خالف بني العلماء، فمذهبناا - نه البد ىف االستنجاء 
  .زالة عني النجاسة واستيفاء ثالث مسحاتإ

حجار الثالثة راد املسحات واألحة أجزأه ألن املولو استنجى حبجر له ثالثة أحرف مسح بكل حرف مس :قال أصحابنا -
  .أفضل من حجر له ثالثة أحرف

 .وجب ست مسحات لكل واحد ثالث مسحات ولو استنجى ىف القبل والدبر  -
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ا ال يصل البلل إىل اجلانب اآلخر جيوز أن ميسح جبانبها وهللا أعلمو   -  .اخلرقه الصفيقة الىت إذا مسح 

  

  ]هل يستجمر بغري األحجار؟[

نه كافة من الطوائف كلها إىل أن احلجر ليس متعينا بل تقوم اخلرق واخلشب وغري ذلك مقامه وأن املعىن فيه كو وذهب العلماء   -
  .مزيال وهذا حيصل بغري احلجر

  ...قال أصحابنا والذى يقوم مقام احلجر كل جامد طاهر مزيل للعني ليس له حرمة وال هو جزء من حيوان -

  

  ]أو مبحرتم االستجمار بغري طاهر[

o ملاء وال جيزئه احلجر ألن املوضع صار فإ ن استنجى بنجس مل يصح استنجاؤه ووجب عليه بعد ذلك االستنجاء 
  .جنسا بنجاسة أجنبية

o  نجاؤه ولكن جيزئه احلجر بعد ذلك ولو استنجى مبطعوم أو غريه من احملرتمات الطاهرات فاألصح أنه ال يصح است
  )3/157(. ل جيزئه مع املعصية وهللا أعلمأن استنجاؤه االوّ  ، وقيلن مل يكن نقل النجاسة من موضعهاإ

  

حلجر إمنا جيوز االقتصار عليه يف النجاسة املعتادة وهي البول والغائط أّما النادر كالدم واملذي وغريمها  واالستنجاء 
  )3/213(.فال بد فيه من املاء وهذا أصح القولني يف مذهبنا

  

ملاء وهل يستخدم [   ]معها األحجار؟االستنجاء 
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o  ّملاء يستحب   .على االقتصار على احلجر يرتجحو  جيوز االستنجاء 
o   وقد اختلف الناس يف هذه املسألة فالذي عليه اجلماهري من السلف واخللف وأمجع عليه أهل الفتوى من أئمة

  ..أن األفضل أن جيمع بني املاء واحلجر: االمصار
o احلجر ألن املاء يطهر احملل طهارة حقيقية وأما احلجر فال يطهره وامنا ن اقتصر على أحدمها فاملاء أفضل من فإ

  ).  163-3/162(.خيفف النجاسة ويبيح الصالة مع النجاسة املعفو عنها

  *************************************************************************************  

  

 :االستحاضة

o ن الدم من فرج ج :هي لعني املهملة وكسر الذال املعجمة  ،وانهاملرأة يف غري أر وأنه خيرج من عرق يقال له العاذل 
  . خبالف دم احليض فإنه خيرج من قعر الرحم

ا   :املستحاضة وغسلها وصال
  

o ن الدم عند وعند  ،حكاماضة هلا حكم الطاهرات يف معظم األفاعلم أن املستح فيجوز لزوجها وطؤها يف حال جر
 ..مجهور العلماء

o  وأما الصالة والصيام واالعتكاف وقرآة القرأن ومس املصحف ومحله وسجود التالوة وسجود الشكر ووجوب
  .العبادات عليها فهي يف كل ذلك كالطاهرة وهذا جممع عليه
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 ]:كيف تستعّد املستحاضة للّصالة[

o   الحتياط يف طهارة احلدث وطهارة النجس فتغسل فرجها قبل الوضوء ا تؤمر  واذا أرادت املستحاضة الصالة فإ
فإن كان دمها قليال يندفع بذلك  ،والتيمم إن كانت تتيمم وحتشو فرجها بقطنة أوخرقة رفعا للنجاسة أو تقليال هلا

  .وحده فال شيء عليها غريه
o   ّلشد ا وهلا أن علىا واذا استوثقت  ا وال صال ها مث خرج منها دم من غري تفريط مل تبطل طهار لصفة اليت ذكر

  .تصلي بعد فرضها ماشاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر االحرتاز عن ذلك

 

لطهارة الواحدة؟[   ]كم صالة تصلي 

o مؤداة كانت أو مقضية وتستبيح  مث أعلم أن مذهبنا أن املستحاضة ال تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضه واحدة
  .معها ما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها

  

  ]دم االستحاضة هل ينقض الوضوء؟[

o ا ماشاءت من  :وقال ربيعة ومالك وداود دم االستحاضة الينقض الوضوء فإذا تطهرت فلها أن تصلي بطهار
  .الفرائض إىل أن حتدث بغري االستحاضة وهللا أعلم
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  ]ّح تطّهرها قبل الوقت؟وهل يص[

o ا طهارة ضرورة فال جتوز قبل وقت احلاجة، ألصحابنا وال يصح وضوء املستحاضة لفريضة قبل دخول وقتهاقال أ. 

 ]هل تؤّدي الّصالة فورا؟[      

ا قال أصحابنا واذا توضأت    .درت إىل الصالة عقب طهار

  

  ]كيفّية نية املستحاضة؟[

o  قال أصحابنا وكيفية نية املستحاضة يف وضوئها أن تنوي استباحة الصالة وال تقتصر على نية رفع احلدث.. 

  

o ]لشيء من الصالة وال يف وقت من واعلم أنه الجيب على املستحاضة الغسل  ]:اغتسال املستحاصة للصالة
ذا قال مجهور العلماءّال األوقات إ   ..من السلف واخللف  مرة واحدة يف وقت انقطاع حيضها و
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  ]أنواع املستحاضة[

o حليض كما اذا رأت دون يوم احدإ :وأعلم أن املستحاضة على ضربني مها أن تكون ترى دما ليس حبيض وال خيلط 
  .وليلة

o ن كانت :والضرب الثاين كثر ترى دما متصال دائما أوجماوزا أل أن ترى دما بعضه حيض وبعضه ليس حبيض 
  :ثالثة أحوالاحليض وهذه هلا 

o والثاين  ،أحدها أن تكون مبتدأة وهي اليت مل تر الدم قبل ذلك ويف هذا قوالن للشافعي أصحهما ترد إىل يوم وليلة
  .إىل ست أو سبع

o  ا يف الشهر الذي قبل شهر استحاضتها :واحلال الثاين   .أن تكون معتادة فرتد إىل قدر عاد
o   م قو وبعضها دما ضعيفا كالدم األسود واأل دمام ن تكون مميزة ترى بعض األأ: الثالثو محر فيكون حيضها أ

 .محر عن مخسة عشريد على مخسة عشر يوما والينقص األسود عن يوم وليلة وال يز ينقص األ أالسود بشرط أن ال

)4/16-20   .(  )3/204(  

نه حيض وهذا جممع عليهى أبدا إاملستحاضة تصلّ   )  4/21(. اليف الزمن احملكوم 

  *************************************************************************************  

  

  :االستحداد 

o  10/54).(3/148(.فهو حلق العانة مسى استحدادا الستعمال احلديدة وهي املوسى( 
o  لقص والنتف والنورة ،وهو سنة واملراد به نظافة ذلك املوضع   .واألفضل فيه احللق وجيوز 
o  لعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذاك الشعر الذي حوايل فرج املرأة   ؛واملراد 
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o   ونقل عن أيب العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فيحصل من جمموع هذا استحباب حلق مجيع
  .ما على القبل والدبر وحوهلما

حلاجة وطوله فاذا طال حلق :  وأما وقت حلقه  وكذلك الضبط يف قص الشارب ونتف االبط  ،فاملختار أنه يضبط 
  .وتقليم األظفار

  ).149- 3/148(.ال يرتك تركا يتجاوز به أربعنيو  -

*************************************************************************************  

  

  :االستخارة

مر، سواء     )9/228(. كان ذلك األمر ظاهر اخلري أم التستحّب صالة االستخارة ملن هّم 

  *************************************************************************************  

  

  ].العشرة: ذات الّصلة[: االستخدام

  ]استخدام النساء يف رعي املواشي[

ن كانت تنفرد يف املرعى وإمنا حرم الشرع مسافرة املرأة وحدها ألن السفر جاريته يف الرعي وإز استخدام السيد جيو 
صرها والذاب عنها وبعدها منه ن خيف مفسدة من رعيها ، ومع هذا فإخبالف الراعية ،مظنة الطمع فيها وانقطاع 

مة من الرعي رتعها ومل متكن احلرة وال األا أو حنو ذلك مل يسلريبة فيها أو لفساد من يكون يف الناحية اليت ترعى فيه
  ) 5/24(. حينئذ
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  )10/144(.  وز خدمة العتيق ملعتقه برضاهجتو 

 

  *************************************************************************************  

  
  .اإلمارة، اخلالفة: راجع: االستخالف

  *************************************************************************************  

  :االسرتجاع

. يستحّب اإلسرتجاع عند املصائب سواء كانت يف الّدين أو الّدنيا، وسواء كانت يف نفسه أو من يعّز عليه -
)17/116(  

  *************************************************************************************  

  

  :االستسقاء 

  ]:مشروعية االستسقاء[ -
  أمجع العلماء على أن االستسقاء سنة واختلفوا هل تسن له صالة أم ال؟   -
الصالة ومل خيالف تسن : وقال سائر العلماء من السلف واخللف الصحابة والتابعون فمن بعدهم -

  .فيه إال أبو حنيفة
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  ]:أنواع االستسقاء[

لدعاء من غري صالة: االستسقاء ثالثة أنواع: قال أصحابنا  -   .أحدها االستسقاء 
  .االستسقاء يف خطبة اجلمعة أو يف أثر صالة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبله: الثاين  -
وخطبتني ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة  وهو أكملها أن يكون بصالة ركعتني: والثالث  -

  .وإقبال على اخلري وجمانبة الشر وحنو ذلك من طاعة هللا تعاىل

  

  ]:اخلروج إىل الصحراء للصالة[

ا أوسع للناس  بّ ويستح اخلروج لالستسقاء إىل الصحراء ألنه أبلغ يف االفتقار والتواضع وأل
 .ألنه حيضر الناس كلهم فال يسعهم اجلامع

 

  ]ومىت يفّضل؟ حتويل الرداء[

  .حتويل الرداء، ومل يستحبه أبو حنيفة بّ ومالك وأمحد ومجاهري العلماء يستحلشافعي عند ا -
ويستحب عند أيضا للمأمومني كما يستحب لإلمام وبه قال مالك وغريه، وخالف فيه مجاعة   -

 .من العلماء

  

  ]عدد الركعات[

مجاع املثبتني هلا؛   صالة االستسقاء ركعتان وهو كذلك 
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  ]هل الصالة قبل اخلطبة؟[

ا قبل اخلطبة  -  .واختلفوا هل هي قبل اخلطبة أو بعدها؟ فذهب الشافعي واجلماهري إىل أ

ولو قدم اخلطبة على الصالة صحتا ولكن األفضل تقدمي الصالة كصالة العيد : قال أصحابنا
  .وخطبتها

  

 ]هلا تكبريات زائدة مثل العيد؟هل [

واختلف العلماء هل يكرب تكبريات زائدة يف أول صالة االستسقاء كما يكرب يف صالة العيد،   -
 .فقال به الشافعي وابن جرير وروي عن ابن املسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول

  .ال يكرب: وقال اجلمهور  -

  

لقراءة؟[   ]هل جتهر 

لقراءة وذكره البخاريم اومل يذكر يف رواية مسل    .وأمجعوا على استحبابه .جلهر 

  

  ]:ال أذان هلا وال إقامة[

 . وأمجعوا أنه ال يؤذن هلا وال يقام لكن يستحب أن يقال الصالة جامعة  -



 
 

76 
 

  

  ]:الدعاء واستقبال القبلة به[

واألذان ذكار ضوء والغسل والتيمم والقراءة واألللدعاء ويلحق به الو  استقبال القبلة بّ يستح
  .وسائر الطاعات إال ما خرج بدليل كاخلطبة وحنوها

  

لدعاء وكيفية رفعهما[   ]:رفع اليدين 

السنة يف كل دعاء لرفع بالء كالقحط وحنوه أن يرفع يديه : قال مجاعة من أصحابنا وغريهم
  .وجيعل ظهر كفيه إىل السماء وإذا دعا لسؤال شيء وحتصيله جعل بطن كفيه إىل السماء

  .حّب تكرر الدعاء ثالويست

  ]جواز االستسقاء  يف خطبة  اجلمعة[

ز االستسقاء منفردا عن تلك الصالة جيو و  ...االستسقاء يف خطبة اجلمعة بّ ويستح
  .املخصوصة

  ]؟ماذا يقال إذا كثر املطر وخيف من التضرر به[

صلى هللا عليه و سلم حني شكى إليه كثرة املطر وانقطاع السبل وهالك األموال من كثرة األمطار  قال
  "اللهم على اآلكام والظراب وبطون األودية ومنابت الشجر ،وال علينا"حوالينااللهم "
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ملطر[  ]الّتربّك 

  ). 196-6/187(. أن يكشف غري عورته ليناله املطر عند أصحابنا يستحب عند أول املطر

**********************************************************************  

  

  ].االستجمار، قضاء احلاجة، الّطهارة: ذات الّصلة[ :االستطابة

ألوأما االستطابة واالست  ن  ملاء ويكو ن  ه من معىن االستجمار هو نجاء فيكو حجار هذا الذي ذكر
  .الذي قاله اجلماهري من طوائف العلماء من اللغويني واحملدثني والفقهاءالصحيح املشهور 

 )3/125    

ليمني  : االستنجاء 

ليمني -   .وقد أمجع العلماء على أنه منهى عن االستنجاء 
ى حترمي  - ى تنزيه وأدب ال    .مث اجلماهري على أنه 

  ]تنظيف اليد بعد االستنجاء[

ملاء إذا فرغ حلائط ليذهب االستقذار  يستحب للمستنجي  لرتاب أو  أن يغسل يده برتاب أو اشنان أو يدلكها 
 )  3/156(.منها

    ****************************************************************************  
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  :االستطاعة

  ".فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم: "صلى هللا عليه و سلم قال

عطيها صلى هللا عليه و سلم ويدخل م املهمة ومن جوامع الكلم اليت أسالهذا من قواعد اإل  -
ا أو بعض شروطها  نواعها، فإذا عجز عن بعض أركا فيها ما ال حيصى من االحكام كالصالة 

لباقي؛   أتى 
  وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل املمكن؛  -
وإذا وجبت إزالة . املاء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل املمكنوإذا وجد بعض ما يكفيه من   -

  .منكرات أو فطرة مجاعة من تلزمه نفقتهم أو حنو ذلك وأمكنه البعض فعل املمكن
ملمكن  - وأشباه هذا غري منحصرة  ،وإذا وجد ما يسرت بعض عورته أو حفظ بعض الفاحتة أتى 

وهذا احلديث موافق لقول هللا  ،لى أصل ذلكواملقصود التنبيه ع ،وهي مشهورة يف كتب الفقه
  )  9/102(.}فاتقوا هللا ما استطعتم{تعاىل 

****************************************************************************  

  

 :االستعاذة -

  ".من استعاذكم  فأعيذوه: "قال الّنّىب صّلى هللا عليه وسّلم

ا  -املرآة اليت خطبها-فلّما استعاذت   تعاىل مل جيد الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم بّدا من إعاذ
  )13/178(. وتركها، مثّ إذا ترك شيئا  تعاىل اليعود فيه وهللا أعلم
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  ]االستعاذة من فتنة الغىن وفتنة الفقر[

ما حالتان ختشى الفتنة : نة الفقروأّما استعاذته صّلى هللا عليه وسّلم من فتنة الغىن وفت  - فألّ
لّتسخط وقّلة الصرب والوقوع يف حرام أو شبهة للحاجة   .فيهما 

طل أو يف   - وخياف يف الغىن من األشر والبطر والبخل حبقوق املال أو إنفاقه يف إسراف ويف 
  )17/28(.  مفاخر

  ]االستعاذة من العجز والكسل واهلرم[

  .فهو عدم انبعاث الّنفس للخري وقّلة الّرغبة مع إمكانه: وأّما الكسل  -
فعدم القدرة عليه، وقيل هو ترك ما جيب فعله والّتسويف به وكالمها تستحّب : وأّما العجز  -

  .اإلعاذة منه
 فاملراد به االستعاذة من الّرّد إىل أرذل العمر،: وأّما استعاذته صّلى هللا عليه وسّلم من اهلرم -

وسبب ذلك ما فيه من اخلرف واختالل العقل واحلواس والّضبط والفهم وتشويه بعض املنظر 
  )17/28(  . والعجز عن كثري من الطّاعات والّتساهل يف بعضها

  ]االستعاذة من املأمث واملغرم[

يف ّن الّرجل إذا فقد فّسره صّلي هللا عليه وسلم : وأّما استعاذته صّلى هللا عليه وسّلم من املغرم وهو الّدين 
غرم حّدث فكذب ووعد فأخلف، وألنّه قد ميطل املدين صاحب الّدين، وألنّه قد يشتغل به قلبه ورّمبا 

نة به   )17/29(  .مات قبل وفاته، فبقيت ذّمته مر

  ]االستعاذة من اجلنب والبخل[

ري عن أداء الواجبات والقيام فلما فيهما من الّتقص: وأّما استعاذته صّلى هللا عليه وسلم من اجلنب والبخل 
ا املعتدلة تتّم العبادات  حبقوق هللا تعاىل وإزالة املنكر واإلغالظ على العصاة، وألنّه بشجاعة الّنفس وقو
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لّسالمة من البخل يقوم حبقوق املال وينبعث لإلنفاق واجلود وملكارم  ويقوم بنصر املظلوم واجلهاد، و
  )17/30(.  ليس له األخالق، وميتنع من الّطمع فيما

  

  ]التّعّوذ من سوء القضاء[

فيدخل فيها سوء القضاء يف الّدين والّدنيا والبدن واملال واألهل، وقد : فأّما االستعاذة من سوء القضاء
  )17/31(  .يكون ذلك يف اخلامتة

  ]الّتعّوذ  من زوال الّنعمة[ 

  ".ن زوال نعمتك وحتّول عافيتك وفجأة نقمتكالّلهّم إّين أعوذ بك م: "لقوله صّلى هللا عليه وسّلم

)17/54(  

  ]سبب االستعاذة من تلك األشياء[

واستعاذته صّلى هللا عليه وسّلم من هذه األشياء لتكمل صفاته يف كّل أحواله وشرعه أيضا : قال العلماء 
  )17/30(  .تعليما

  ]االستعاذة بكلمات هللا[ 

  )17/31(. الكامالت اّليت ال يدخل فيها نقص والعيب: قيل معناه" أعوذ بكلمات هللا الّتاّمات"

****************************************************************************  
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             .راجع  الّتوبة:  االستغفار

****************************************************************************  

  

  

 :االستفتاء -

  ]استفتاء املرأة[

لطهارة ز استفتاء املرأة بنفسها ومشافهتجيو ز استفتاء من وقعت له مسألة و جيو  ها الرجال فيما يتعلق 
ا عند احلاجةجيو حداث النساء و وأ   )10/106()   4/21(. ز استماع صو

  

  ]استفتاء املفضول مع وجود أفضل منه[

  . يف زمنه ألنه صلى هللا عليه و سلم مل ينكر ذلكتفتاء غري النيب ملسو هيلع هللا ىلصز اسجيو  -
  )207-11/206(.ز استفتاء املفضول مع وجود أفضل منهوجيو  -

  

  ]إفتاء الصحابة يف حضرة الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم[

  )12/60(.ذلكسّلم يف ه الّنّيب صّلى هللا عليه و قصدّ و  أفىت أبو بكر الّصّديق حبضرة الّنّيب ملسو هيلع هللا ىلص
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  ]ال أدري: قول املفيت[

ذلك ال ينقصه، بل يستدّل به على ال أعلم، و : ال يعلم أن يقول ينبغى للعامل واملفيت وغريمها إذا سئل عّما
  )  1/158(. ورعه وتقواه ووفور علمه

  

لفعل[   ]إزالة املفيت الشكوك 

يستحب للمفيت أن يتعاطى بعض املباحات اّليت يشّك فيها املستفيت إذا مل يكن فيه مشقة على  -
  )   13/86(. املفيت، وكان فيه طمانينة للمستفيت

  )10/106(.  جيوز إنكار املفيت على مفت آخر خالف النص أو عّمم ما هو خاص -

  

س أن يكون املستفيت قائما[   ]ال 

س أن يكون املستفيت  واقفا إذا كان هناك عذر من ضيق مكان أو غريه، وكذلك طالب ال
  )13/50(.احلاجة
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  ]يفيت ويفيد املفيت[

لسائل حاّجة إىل غري ما سأل أن يضّمه يف اجلواب إىل املسئول عنه -   .يستحّب للمفيت إذا رأى 
  )13/169(  

أنه ال يكره ذلك  جيوز سؤال املستفىت عن بعض ما خيفى من الدليل اذا علم من حال املسئول -
  )7/93(    .ومل يكن فيه سوء أدب وهللا أعلم

لسائل إليه حاجة أو يرتتب  - يستحب للمفىت أن ينّبه على وجه الدليل إذا كان خمتصرا واضحا و
  )8/27(    .عليه مصلحة

املفيت إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر حيتاج إليه السائل ومل يسأله عنه يستحب له أن  -
  )4/108(.  يذكره له ويكون هذا من النصيحة ال من الكالم فيما ال يعين

يستحّب للمفيت إذا رأى مصلحة يف الّتعريض للمستفيت أن يعرض تعريضا حيصل به املقصود  -
  .مع أنه صادق فيه

ن له و : قالوا  - مثاله أن يسأله إنسان عن القاتل هل له توبة؟ ويظهر للمفيت بقرينة أنه إن أفىت 
بعد ذلك منه خمرجا، فيقول  توبة ترتب عليه مفسدة، وهي أن الصائل يستهون القتل لكونه جيد

  ).174- 11/173(. ال توبة لقاتل :عن ابن عباس أنه قال صحّ :احلالة هذه املفيت

  

الفتوى، ويكون املراد تعليقها بثبوت ما يقوله املستفيت، وال حيتاج املفيت أن يقول إن جيوز إطالق 
  )12/8(. طالقن احلكم كذا وكذا، بل جيوز له اإلثبت كا

  .ميدح صرب املفيت واملعّلم على من يفتيه أو يعّلمه، واحتمال كثرة مسائله وتقريراته

ملعلم ومراعاة مصاحله والشف    )2/79(. قة عليهورفق املتعّلم 
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****************************************************************************  

  .النسب: راجع: استلحاق

****************************************************************************  

  ].أخالقيات خترم األخوة اإلميانية[راجع يف األخالق : استماع

****************************************************************************  

  
  

  :االستنباط

الستنباط من آكد الواجبات املطلوبة ألّن الّنصوص الّصرحية ال تفي إال بيسري من املسائل  فاالعتناء 
  .بعضها، وهللا أعلم احلادثة، فإذا أمهل االستنباط فات القضاء يف معظم األحكام النّازلة أو يف

)11/57-58.(  

****************************************************************************  
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  :االستنثار

  .نف بعد االستنشاقخراج املاء من األإ:هو  -
.ولوغريه هي األنف واملشهور األ: طايبوقال اخل ،هو مأخوذ من النثرة وهي طرف األنف :قال أهل اللغة -

      )3/105(  
  .واالستنثار غري االستنشاق واإلنتثار هو إخراج املاء بعد االستنشاق مع ما يف االنف من خماط وشبهه -
التفاق -  )3/126(. واإلنتثار ليس بواجب 

  

****************************************************************************  

  .االستطابة: راجع: االستنجاء

****************************************************************************  

  

  :االستنشاق

لنفس إىل أقصاهفهو إيصال املاء إىل داخل األ -   .نف وجذبه 
  .ال أن يكون صائما فيكره ذلكاملبالغة يف املضمضة واالستنشاق إويستحب   -
  )3/105(.نف حصلت املضمضة واالستنشاقواأل ى أى صفة وصل املاء إىل الفموعل :قال أصحابنا  -
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  ]حكمه[

  :واختلفوا يف وجوب املضمضة واالستنشاق على أربعة مذاهب

ما سنتان يف الوضوء والغسل: أحدها  ما أ   )3/107(.مذهب مالك والشافعي وأصحا

****************************************************************************  

  

  ].الرباق: ذات الّصلة[ :اإلسراء

  ]هل أسري بروحه وجسده صّلى هللا عليه وسّلم؟[

إّمنا كان مجيع ذلك يف املنام، : اختلف الناس يف اإلسراء برسول هللا صّلى هللا عليه وسلم، فقيل: فقال 
 املتكلمني أنّه أسريواحملّدثني و  واحلّق اّلذي عليه أكثر النّاس ومعظم الّسلف وعاّمة املتأخرين من الفقهاء

ر تدّل عليه ملن طالعها وحبث عنها وال يعدل عن ظاهرها إّال بدليل،  جبسده صّلى هللا عليه وسّلم، واآل
ويل وال استحالة   .يف محلها عليه فيحتاج إىل 

  

  ]أوهام شريك القاضي يف رواية حديث اإلسراء[

  .أوهام أنكرها عليه العلماءلكتاب وقد جاء يف رواية شريك يف هذا احلديث يف ا 

  

  



 
 

87 
 

  ]مىت كان اإلسراء؟[

  كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع اآلخر قبل اهلجرة بسنة؛: وقال احلريبّ   -
  كان ذلك بعد مبعثه صّلى هللا عليه و سلم خبمس سنني؛: وقال الزّهري  -
  أسرى به ملسو هيلع هللا ىلص وقد فشا اإلسالم مبّكة والقبائل؛: وقال ابن إسحاق  -
وأشبه هذه األقوال قول الّزهري وابن إسحاق، إذ مل خيتلفوا أّن خدجية رضى هللا عنها صلت   -

ا توفّيت قبل اهلجرة مبدة قيل معه صّلى هللا عليه وسّلم بعد فرض الّصالة عليه،  ّ وال خالف أ
  .سنني، وقيل خبمسبثالث 

  .العلماء جممعون على أّن فرض الصالة كان ليلة اإلسراء، فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليهو 

)2/210(  

  

  ]شّق صدره صّلى هللا عليه وسّلم قبيل اإلسراء[

  ".فشرح عن صدري مثّ غسل مباء زمزم مثّ أنزلت: "صّلى هللا عليه وسّلم الق

  .شقّ : معىن شرح 

 

  ]واحلكمة يف صدره الشريف صلى هللا عليه وسّلم بعد الّشقّ شحن اإلميان [

  ".جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإميا فأفرغها يف صدري: "قوله
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ما، فسّمي: -وهللا أعلم -فمعناه د ميا إ أّن الّطست كان فيها شيء حيصل به كمال اإلميان واحلكمة وز
از   )  2/218(.وهللا أعلم وحكمة لكونه سببا هلما، وهذا من أحسن ا

  

  ]موضع الّشقّ [

هو بفتح امليم وتشديد القاف، وهو ما ". فشّق من النخر إىل مراق البطن: "صّلى هللا عليه وسّلم الق
  )  2/226(.سفل من البطن ورّق من جلده

  

  ]الرباق وأوصافها[

لرباق: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم   هو بضّم الباء املوّحدة؛". أتيت 

  الرباق اسم الّدابة اّليت ركبها رسول هللا صّلى هللا عليه  وسّلم ليلة اإلسراء؛: قال أهل الّلغة  -
هي دابّة كان األنبياء صّلوات هللا وسالمه : قال الزّبيدّي يف خمتصر العني وصاحب الّتحرير  -

ا؛   عليهم يركبو
  .ل صحيحوهذا اّلذي قااله من اشرتاك مجيع األنبياء فيها حيتاج إىل نق  -
ّمسي بذلك : اشتقاق الرباق من الربق إن شاء هللا تعاىل، يعىن لسرعته، وقيل: قال ابن دريد -

  )  2/210(.لكونه أبيض: لشّدة صفائه وتأللئه وبريقه، وقيل

 

  ]الوصول إىل بيت املقدس[
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حللقة اّليت تربط به: "صّلى هللا عليه وسّلم الق  األنبياء  فركبته حىت أتيت بيت املقدس فربطته 
  ".صلوات هللا عليهم

  )2/211(. ب مسجد بيت املقدس وهللا أعلم املراد حلقة: قال صاحب الّتحرير

  

ألنبياء ليلة أسري به[   ]صالته 

فحانت  .........وقد رأيتين يف مجاعة من األنبياء صلوات هللا عليهم : "قوله صّلى هللا عليه وسّلم
  ".الّصالة فأممتهم

فإن قيل كيف رأى موسى عليه الّسالم يصّلي يف قربه وصّلى الّنّيب صّلى هللا عليه : قال القاضي -
ألنبياء ببيت املقدس؟ ووجدهم على مراتبهم يف الّسماوات وسّلموا عليه ورحبوا به؟   وسّلم 

أنه حيتمل أن تكون رؤيته موسى يف قربه عند الكثيب األمحر كانت قبل صعود الّنيب : فاجلواب  -
 وجد موسى قد سبقه إىل  عليه وسّلم إىل السماء، ويف طريقه إىل بيت املقدس، مثّ صّلى هللا
  .الّسماء

م على تلك   - وحيتمل أنّه صّلى هللا عليه وسّلم رأى األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم وصّلى 
  .ل ما رآهم، مثّ سألوه ورحبوا بهاحلال ألوّ 

م وصالته ورؤيته موسى   - . بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة املنتهى وهللا أعلمأو يكون اجتماعه 
)2/238  (  
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ختيار اللنبإصابته صلى هللا عليه وسّلم ا[   ] لفطرة 

ء من لنب فاخرتت الّلنب فقال جربيل"  ء من مخر وإ   ".اخرتت الفطرة: فجاءىن جربيل 

را عالمة لكونه سهال طّيبا طاه اخرتت عالمة اإلسالم واالستقامة، وجعل الّلنب -وهللا أعلم -ومعناه
  .سائغا للّشاربني سليم العاقبة

ا أّم اخلبائث وجالبة ألنواع من الّشّر يف احلال واملآل، وهللا أعلم: وأّما اخلمر  ّ   )  2/211(  .فإ

  

  ]العروج إىل الّسماء[

ومن : ل، قيلجربي: من أنت؟ قال: مث عرج بنا إىل الّسماء فاستفتح جربيل عليه الّسالم فقيل له" 
  ".قد بعث إليه: وقد بعث إليه؟ قال: حمّمد، قيل: معك؟ قال

  )  2/212(.فبتح العني والراء أي صعد" عرج": أما قوله 

  

  ]ألنبياء صلوات هللا وسالمه عليهملقاؤه [

دم صّلى هللا عليه وسّلم فرّحب يب ودعا يل خبري: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم  - مثّ " فإذا أ 
  :صّلى هللا عليه وسّلم يف الّسماء الثّانية قال

بين اخلالة فرّحبا يب ودعوا" -   ".فإذا أ 
قي األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم حنوه  -   .وذكر صّلى هللا عليه وسّلم 
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لبشر والرتحيب والكالم احلسن والدعاء هلم وإن كانو أفضل : فيه  - استحباب لقاء أهل الفضل 
  .من الّداعي

براهيم صّلى هللا عليه وسّلم مسندا ظهره إىل البيت : "ه صّلى هللا عليه وسّلموقول - فإذا أ 
  )  213".املعمور

  

  ]كثرة املالئكة يف البيت املعمور[

هذا البيت املعمور يدخله كّل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه مل يعودوا إليه آخر ما : "قوله
  )2/225(. أعظم دليل على كثرة املالئكة صلوات هللا وسالمه عليهم وهللا أعلم: ويف هذا". عليهم

  

  ]بكاء نّيب هللا موسى عليه الّسالم[

: فلّما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال: "صّلى هللا عليه وسّلم يف موسى عليه الّسالم قال -
  ".ممّا يدخل من أّميترّب هذا غالم بعثته بعدي يدخل من أّمته اجلّنة أكثر 

أّن موسى عليه الّسالم حزن على قومه لقّلة املؤمنني منهم مع كثرة  -وهللا أعلم -معىن هذا  -
أتباعه، والغبطة عددهم، فكان بكاؤه حز عليهم وغبطة لنبّينا صّلى هللا عليه وسّلم على كثرة 

  )  2/224(.يف اخلري حمبوبة

  

  ]والّسالم؟إبراهيم عليهما الصالة بأين التقى[

  ".وجد إبراهيم صّلى هللا عليه وسّلم يف الّسماء الّسادسة: "قوله يف هذه الرواية -
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فإن كان اإلسراء مرّتني فال إشكال فيه، ويكون يف كّل  .أنّه يف السابعة :ويف الّرواية األخرى  -
  مرّة وجده يف مساء، وإحدامها موضع استقراره ووطنه، واألخرى كان فيها غري مستوطن؛

وإن كان اإلسراء مرّة واحدة فلعّله وجده يف الّسادسة ّمث ارتقى إبراهيم أيضا إىل الّسابعة وهللا   -
  ).  220-2/219(.أعلم

  

  ]رؤية بعض املالئكة والّدجال[

ه" ّ ت أراهّن هللا إ   )2/228(".وأري مالكا خازن الّنار والّدجال يف آ

  

  ]ووصف الّسدرة الّصعود إىل سدرة املنتهى[

  ".مثّ ذهب يب إىل الّسدرة املنتهى"

مسّيت سدرة املنتهى ألن علم املالئكة ينتهي إليها ومل جياوزها : قال ابن عبّاس واملفسرون وغريهم -
  .أحد إّال رسول صّلى هللا عليه وسّلم

ا ينتهي اليها ما يهبط من فوقها : وحكي عن عبد هللا بن مسعود   - ا مسّيت بذلك لكو ّ أ
  ) 2/214(.  صعد من حتتها من أمر هللا تعاىلما يو 
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ار اجلارية يف أصل سدرة املنتهى[   ]رؤية األ

ار خيرج من أصلها: "قوله ران : وحّدث نّيب هللا صّلى هللا عليه وسّلم أنّه رأى أربعة أ ران ظاهران و
ار؟ قال: طنان، فقلت الباطنان فنهران يف اجلّنة، وأّما الظّاهران أّما الّنهران :  جربيل ما هذه األ
  ".فالّنيل والفرات

ار خترج من أصلها ّمث تسري حيث أراد هللا تعاىل حّىت خترج من األرض وتسري فيها، وهذا ال : معناه أّن األ
  )  225-2/224(. ث فوجب املصري إليه وهللا أعلممينعه عقل وال شرع، وهو ظاهر احلدي

  

  ]السماء السادسة أم السابعة؟هل الّسدرة يف [

  ".انتهى به إىل سدرة املنتهى وهي يف الّسماء الّسادسة: "قوله

ت األخر من حديث أنسو " الّسادسة: "كذا هو يف مجيع األصول   ا فوق الّسماء السابعة: يف الّروا ّ   .أ

اية من فقد وميكن أن جيمع بينهما فيكون أصلها يف الّسادسة ومعظمها يف السابعة، : قلت ا يف  علم أ
  ). 3-3/2(  .العظم

  

  ]الّصعود إىل مكان أعلى من السدرة  املنتهى[

  ".حىت ظهرت ملستوى أمسع فيه صريف االقالم" -
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املكان : املراد به املصعد، وقيل: علوت، واملستوى بفتح الواو، قال اخلطّايبّ : معىن ظهرت  -
  .املستوى

  .تصويتها حال الكتابة: -لصاد املهملة -وصريف األقالم  -
    )2/221( "فارقين جربيل وانقطعت عّين األصوات" :ويف حديث آخر -

  

  ]مراجعته صلى هللا عليه وسّلم ربّه يف ختفيف عدد الصالة[

طرها فراجعت رّيب فوضع ش: ففرض هللا تعاىل على أّميت مخسني صالة إىل قوله صّلى هللا عليه وسّلم"
  ".هي مخس وهي مخسون: وبعده فراجعت رّيب فقال

  )  2/214)  (2/222(.  أنّه حّط يف مرّات مبراجعات، وهذا هو الظّاهر: فاملراد حبّط الّشطر هنا

  

  

  ]ية اجلّنةرؤ [

  ".مثّ أدخلت اجلّنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ"

ء م: أما اجلنابذ  . وّحدة مثّ ذال معجمة، وهي القبابفباجليم املفتوحة وبعدها نون مفتوحة مثّ ألف مث 
ا جنبذة   ).223-2/222(.فمعروف :وأّما اللؤلؤ.   واحد

  

  ]رؤيته صلى هللا عليه وسّلم أهل اجلّنة وأهل الّنار حول آدم عليه السالم[
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ا نسم بنيه: فّسر األسودة يف احلديث". فاذا رجل عن ميينه أسودة" ّ  .)2/218-219  .(  

  

  ]تغّري آدم ملسو هيلع هللا ىلص حلال ذرّيته[

فيه شفقة الوالد على ولده وسروره حبسن حاله ". إذا نظر قبل ميينه ضحك وإذا نظر قبل مشاله بكى"
    )2/219(.    وحزنه وبكاؤه لسوء حاله

  

  ]لقومه عن مسراه مصلى هللا عليه وسلّ  حديثه[

ته"    ". فجال هللا ىل بيت املقدس فطفقت أخربهم عن آ

ته: ومعناه   .)2/237(.عالماته: كشف وأظهر، وآ

******************************************************************************  

  .القدر املستحب من املاء-الغسل: راجع :إسراف

******************************************************************************  
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  ]اإلميان: ذات الصلة[ :اإلسالم

  :تعريف اإلسالم

االستسالم واالنقياد، فقد يكون املرء مستسلما ىف الظاهر غري منقاد ىف الباطن، وقد : وأصل اإلسالم 
  )1/145(.  الظاهريكون صادقا ىف الباطن غري منقاد ىف 

  

  ]اإلسالم هو األصل يف بين آدم[

أي مسلمني، وقيل طاهرين من املعاصي، وقيل مستقيمني منيبني لقبول اهلداية، ". همحنفاء كلّ   خلقت عباديوإينّ "
    )17/197(.}ألست برّبكم قالوا بلى{وقيل املراد حني أخذ عليهم العهد يف الّذّر، وقال 

  

لّشهادتني [   ]شرط لصّحة اإلميان واإلسالمالّنطق 

نّه من أهل : واتّفق أهل الّسّنة من احملّدثني والفقهاء واملتكّلمني  - على أّن املؤمن اّلذي حيكم 
القبلة وال خيلد ىف الّنار ال يكون إال من اعتقد بقلبه دين اإلسالم اعتقادا جازما خاليا من 

لّشهادتني، فإن اقتصر على إحدامه ا مل يكن من أهل القبلة أصال، إال إذا الّشكوك، ونطق 
عجز عن الّنطق خللل ىف لسانه أو لعدم الّتمكن منه ملعاجلة املنية، أو لغري ذلك، فإنه يكون 

  .مؤمنا
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لّشهادتني  - وأ بريء من كّل دين خالف اإلسالم، : فال يشرتط معهما أن يقول: أّما إذا أتى 
اختصاص رسالة نبّينا صّلى هللا عليه وسلم إىل العرب،  إّال إذا كان من الكّفار الذين يعتقدون

ن يتربّأفإنّه  سالمه إّال    .ال حيكم 
فاملشهور من مذهبنا  حمّمد رسول هللا،: ال إله إال هللا، ومل يقل :أما إذا اقتصر على قوله -

  .اأنه ال يكون مسلم: ومذاهب العلماء
لش: ومن أصحابنا من قال  -   .هادة األخرى، فإن أىب جعل مرتّدايكون مسلما، ويطالب 

)1/149 (  

مذهب أهل احلّق أنّه ال ينفع اعتقاد التوحيد دون الّنطق، وال الّنطق دون االعتقاد، بل ال بّد  -
  )   219-1/218(  )1/237(  .من اجلمع بينهما

  

لّشهادتني بلغة العجم؟[ لّنطق    ]هل يسلم 

لعجمية وهو حيسن العربية، فهل جيعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان ألصحابنا،   لّشهادتني  أّما إذا أقّر 
  .لوجود اإلقرار، وهذا الوجه هو احلّق، وال يظهر لآلخر وجه أنه يصري مسلما،: الّصحيح منهما

)1/149 (  

  

لّشهادتني فإن كان أخرس أو يف معناه كفته اإلشارة إليهما وهللا  يشرتط يف صّحة اإلسالم الّنطق 
  )  15/178(.     أعلم
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قرار شيء من أركان اإلسالم؟[   ]هل يسلم 

أّما إذا أقّر بوجوب الّصالة أو الّصوم أو غريمها من أركان اإلسالم، وهو على خالف مّلته اّلىت    -
  فهل جيعل بذلك مسلما؟ كان عليها،

نكاره يصري الكافر : فيه وجهان ألصحابنا، فمن جعله مسلما قال  - كّل ما يكفر املسلم 
  )  1/149(    .إلقرار به مسلما

  

  ]الّدين هو اإلسالم واإلميان واإلحسان[

كم يعلمكم دينكم: "صّلى هللا عليه وسّلم لقوله واإلحسان  أّن اإلميان واإلسالم: فيه". هذا جربيل أ
  ) 1/160(    .تسّمى كّلها دينا

  

 ]عرض اإلسالم على اليهود[

أسلموا تسلموا فقالوا قد بّلغت  أ القاسم، فقال هلم : "صّلى هللا عليه وسّلم لليهود قال -
  )12/90(.أريد أن تعرتفوا أّين بّلغت: معناه". رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذلك أريد

)17/136(  

  

  ]الكّفار إىل اإلسالمدعوة [
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إىل اإلسالم قبل قتاهلم، وهذا الدعاء واجب والقتال قبله حرام إن مل تكن بلغتهم دعوة  يدعون الكفار
  )  12/107(..  اإلسالم، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب، هذا مذهبنا، وفيه خالف للسلف

  

  :إىل اإلسالميدعوهم : كتب الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم إىل ملوك الكفار

لكتاب وخبرب الواحد وهللا أعلمجتو    ).113-12/112(.ز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إىل اإلسالم والعمل 

  

  ]إىل أّي شيء دعاهم النّيب صلى هللا عليه وسّلم؟[

ال أي بدعوته، وهي كلمة وهو بكسر الد". أدعوك بدعاية اإلسالم: "صّلى هللا عليه وسلم الق 
  )12/110(.   ىل اإلسالمالكلمة الداعية إ: ومعناها.   التوحيد

  

  ]لّتمّين  اإلسالم ال يثبت[

  ".ولو أعلم أين أخلص إليه ألحببت لقاءه: "لقول هرقل

وال عذر له يف هذا، ألنّه قد عرف صدق الّنّيب صّلى هللا عليه و سّلم، وإّمنا شّح يف امللك ورغب يف 
سة فآثرها على اإلسالم، وقد  جاء ذلك مصّرحا به يف صحيح البخاري، ولو أراد هللا هدايته لوفقه  الر

سة، ونسأل هللا توفيقه   ) 12/107(.كما وفق النجاشي، وما زالت عنه الّر
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  ]الّرفق ملن يدعى إىل اإلسالم[

النة القول مل  حلكمة {: ن يدعى إىل اإلسالم، فقال تعاىلوقد أمر هللا تعاىل  ادع إىل سبيل ربك 
  )  12/108(.وغري ذلك} فقوال له قوال لّينا{: وقال تعاىل} ملوعظة احلسنةوا

  

  ]ترحيب الكّفار الراغبني يف دخول اإلسالم واملسلمني اجلدد[

  ".إّن مسيلمة الكّذاب ورد املدينة يف عدد كثري فجاء إليه الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم"

لفا له ولقومه رجا: قال العلماء    )15/33(.ء إسالمهم وليبّلغ ما أنزل إليهإّمنا جاءه 

  

  ]إسالم ما بقي من كّفار قريش يف يوم الفتح[

  ".ال يقتل قرشي صربا بعد هذا اليوم إىل يوم القيامة: "صّلى هللا عليه وسلم الق -
ّن قريشا يسلمون كّلهم وال يرتّد أحد منهم، كما ارتّد غريهم : معناه: قال العلماء  - اإلعالم 

  )12/134(.عليه وسّلم ّممن حورب وقتل صربا بعده صّلى هللا

  

  )  1/167(]داء الواجباتلّتوحيد و املسلم يفلح[

وفيه داللة لصّحة ما ذهب إليه أئّمة العلماء من أّن العوام : قال الشيخ أبو عمرو بن الّصالح رمحه هللا
خالفا ملن أنكر ذلك املقّلدين مؤمنون، وأنّه يكتفى منهم مبجّرد اعتقاد احلّق جزما من غري شّك وتزلزل، 

  ).171-1/169(.من املعتزلة
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  :مبيان أركان االسالم ودعائمه العظا  

إين مسعت رسول هللا صلى هللا : أال تغزو؟ فقال: أن رجال قال لعبد هللا بن عمر رضى هللا عنهما"
شهادة أن ال إله إال هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة : إن اإلسالم بين على مخس: عليه و سلم يقول

  ".وصيام رمضان وحج البيت

ن، فإّن اإلسالم بين على مخس، ليس الغزو منها، وهللا ليس الغزو بالزم على األعيا: فالظّاهر أّن معناه
  .أعلم

-1/176(.مث إن هذا احلديث أصل عظيم ىف معرفة الّدين، وعليه اعتماده، وقد مجع أركانه، وهللا أعلم 
179.(  

بيان مهّمات اإلسالم وأركانه ما سوى احلّج، وقد قّدمنا أنّه مل يكن :  -حديث وفد عبد القيس ويف
  )1/195(.فرض

  

  :الّدعاء إىل الّشهادتني وشرائع اإلسالم

  .فيه بعث معاذ إىل اليمن وهو متفق عليه يف الّصحيحني  -
  .أّن الّسّنة أّن الكفار يدعون إىل الّتوحيد قبل القتال: وفيه -
لّشهادتني، وهذا مذهب أهل السنة كما قد: وفيه  - لّنطق  سالمه إّال  منا بيانه يف أنّه ال حيكم 

  ). 199-1/196(.  ل كتاب اإلميانأوّ 

  



 
 

102 
 

  

  ]الّتوحيد يعصم دم املرء[

  )  1/207(".وهللا ألقاتلّن من فّرق بني الصالة والزكاة: "رضى هللا عنه لقول أيب بكر -
  .صيانة مال من أتى بكلمة الّتوحيد ونفسه ولو كان عند السيف: وفيه  -
  )  1/212(.أّن األحكام جترى على الظاهر وهللا تعاىل يتوّىل السرائر: وفيه  -

  

  ]اإلسالم على الظاهر وهللا يتوّىل السرائر[

نكّف عنه يف الظّاهر وأّما بينه وبني هللا تعاىل فإن كان صادقا مؤمنا بقلبه نفعه ذلك يف اآلخرة وجنا من و 
  )  15/178(.ينفعه بل يكون منافقا من أهل النّارالنّار كما نفعه يف الّدنيا وإّال فال 

  

  :كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا احلج واهلجرة

  ).  137-2/136(.أي يسقطه وميحو أثره"  اإلسالم يهدم ما كان قبله: "قوله صّلى هللا عليه وسّلمل

  

  ]فضل اإلسالم[

  )11/52(. فضل اإلسالم على غريه: املراد به" اإلسالم يعلو وال يعلى عليه"

  



 
 

103 
 

  :بيان حكم عمل الكافر اذا أسلم بعده

ى ما إذا أسلم الكافر ومات على اإلسالم يثاب عل أنّه: وذهب ابن بطّال وغريه من احملّققني -
  .فعله من اخلري يف حال الكفر

اال يصّح من الك: وأّما قول الفقهاء -   .افر عبادة، ولو أسلم مل يعتد 
ا يف أحكام الّدن: فمرادهم  - -2/140(. يا، وليس فيه تعرض لثواب اآلخرةأنه ال يعتد له 

142   .(  

  

  الّدليل على صّحة إسالم من حضره املوت ما مل يشرع يف الّنزع وهو الغرغرة 

-1/213(.-لنفعه ألّن النّيب ملسو هيلع هللا ىلص عرض عليه اإلسالم ولو أسلم يف تلك احلالة -ديث وفاة أىب طالبحل
217  .(  

  

  :الّدليل على أّن من مات على الّتوحيد دخل اجلّنة قطعا

دا أّن من مات موحّ : أّن مذهب أهل الّسّنة وما عليه أهل احلّق من الّسلف واخللف: واعلم -
  .دخل اجلّنة قطعا على كّل حال

هذه القاعدة، وقد تظاهرت أدلّة الكتاب والّسّنة وإمجاع من يعتّد به من األّمة على  -
  )1/217(.وتواترت بذلك نصوص حتصل العلم القطعى

" وهو يعلم: "وىف قوله صّلى هللا عليه وسّلم".من مات وهو يعلم أن ال اله اال هللا دخل اجلنة" -
إّن مظهر الّشهادتني يدخل اجلّنة، وإن مل يعتقد : إشارة إىل الّرّد على من قال من غالة املرجئة
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". غري شاك فيهما: "ذلك ىف حديث آخر بقوله صّلى هللا عليه وسّلم ذلك بقلبه، وقد قّيد
  )   219-1/218(  .وهذا يؤكد ما قلناه

  

  )  1/220(:وال السلف يف تفسري هذه األحاديثأقراجع 

  

  :جامع أوصاف االسالم

  " آمنت  مثّ استقم: قل: "قوله

إّن {: عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعاىل هذا من جوامع كلمه صّلى هللا: قال القاضي عياض رمحه هللا
أي وّحدوا هللا وآمنوا به مث استقاموا، فلم حييدوا عن التوحيد والتزموا } اّلذين قالوا ربّنا هللا مثّ استقاموا

  ).9-2/8(.نه وتعاىل إىل أن توّفوا على ذلكطاعته سبحا

  

  :بيان تفاضل اإلسالم وأّي أموره أفضل

تطعم الطّعام وتقرأ :  صّلى هللا عليه وسّلم أّي اإلسالم خري؟ قالأّن رجال سأل رسول هللا" -
  ".الّسالم على من عرفت ومن مل تعرف

قال العلماء رمحهم " من سلم املسلمون من لسانه ويده: أّي املسلمني خري؟ قال: "ويف رواية  -
  معناه أى خصاله وأموره وأحواله؛". أي اإلسالم خري"قوله : هللا
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وإمنا وقع اختالف اجلواب يف خري املسلمني، الختالف حال السائل واحلاضرين، فكان : قالوا  -
ا يف أحد املوضعني احلاجة إىل إفشاء السالم وإطعام الطعام أكثر وأهّم ملا حصل من إمهاهلم

 .املسلمني إىل الكّف عن إيذاء: ويف املوضع اآلخر والتساهل يف أمورمها وحنو ذلك؛

)2/9-10 .(   

  

رز بني املسجدين   :بيان أّن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنّه 

رز احلّية يف " رز بني املسجدين كما  ء، وهو  بدأ اإلسالم غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوىب للغر
  ".جحرها

إلخالل حّىت ال اإلسالم بدأ يف آحاد من الّناس وقّلة ّمث انتشر وظهر، مثّ سيلحقه الّنقص وا: قال القاضي
  ).   177-2/175(.    يبقى إّال يف آحاد وقّلة أيضا كما بدأ

  

  ]صيانة الّتوحيد من القوادح[

  :قال عن سبب خفاءشجرة بيعة الّرضوان

ا ملا جرى حتتها من اخلري ونزول الّرضوان والّسكينة وغري : قال العلماء  سبب خفائها أن ال يفتنت الّناس 
م هلا، فكان خفاؤها رمحة من  ها وعباد ّ ذلك، فلو بقيت ظاهرة معلومة خليف تعظيم األعراب واجلّهال إ

  )13/5(.هللا تعاىل

***************************************************************************  
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  ].صفات هللا: ذات الّصلة[ :أمساء هللا

  :مساء هللا تعاىل وفضل من أحصاهاأ

  ".إّن  تسعة وتسعني امسا مائة إّال واحدا من أحصاها دخل اجلّنة أنه وتر حيّب الوتر"

  ".من حفظها دخل اجلّنة: "وىف رواية 

، إلضافة هذه األمساء هللا :على أّن أشهر أمسائه سبحانه وتعاىلوفيه دليل : قال اخلطّاّيب وغريه -
  .هو امسه األعظم "هللا"إليه، وقد روي أّن 

واتّفق العلماء على أّن هذا احلديث ليس فيه حصر ألمسائه سبحانه وتعاىل، فليس معناه أنّه  -
ة والتسعني لّتسعأّن هذه ا: ليس له أمساء غري هذه الّتسعة والّتسعني، وإّمنا مقصود احلديث

  .من أحصاها دخل اجلّنة
حفظها وهذا هو األظهر ألنّه جاء هو :عن معىن إحصائه: فقال البخارّي وغريه من احملّققني -

  ). 6-17/5(".من حفظها"مفّسرا يف الّرواية األخرى 

  

 ".إّن هللا وتر حيّب الوتر: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم -

  .الواحد اّلذي ال شريك له وال نظري: الفرد، ومعناه يف حّق هللا تعاىل: الوتر 

لوحدانية والّتفّرد خملصا له: وقيل   )17/6(.وهللا أعلم. إّن معناه منصرف إىل صفة من يعبد هللا 
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أّن  : إّن معناه: اختلفوا يف معناه، فقيل". إّن هللا مجيل حيّب اجلمال: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم -
  .اء احلسىن وصفات اجلمال والكمالكل أمره سبحانه وتعاىل حسن مجيل، وله األمس

  .واملختار جواز إطالقه على هللا تعاىل، ومن العلماء من منعه -

  

  ]األمساء إّمنا تتلقى من الّشرع[

طالقه يف أمساء هللا تعاىل وصفاته : قال اإلمام أبو املعايل إمام احلرمني رمحه هللا تعاىل  ما ورد الّشرع 
أطلقناه، وما منع الشرع من إطالقه منعناه، وما مل يرد فيه إذن وال منع مل نقض فيه بتحليل وال حترمي، فإّن 

.    لكّنا مثبتني حكما بغري الشرعحليل أو حترمياألحكام الشرعية تتلقى من موارد الّشرع، ولو قضينا بت
)2/90(  

  

  ]هل األمساء والصفات توقيفية؟[

  )7/188(  .وأمساء هللا تعاىل توقيفية ال تطلق إال بدليل صحيح

وقد اختلف أهل السنة يف تسمية هللا تعاىل ووصفه من أوصاف الكمال واجلالل واملدح مبا مل يرد به  
ة الّشرع وال منعه، فأجازه طائفة، ومنعه آخرون إّال أن يرد به شرع مقطوع به من نّص كتاب هللا أو سنّ 

  )2/91(.  متواترة أو إمجاع على إطالقه
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  ]:خرب الواحد من حرف اخلاء: راجع أيضا []حاد؟هل تؤخذ األمساء من أخبار اآل[

ب العمل الدعاء به والثناء من : فإن ورد خرب واحد فقد اختلفوا فيه، فأجازه طائفة، وقالوا  -
  .وذلك جائز خبرب الواحد

  .ومنعه آخرون لكونه راجعا إىل اعتقاد ما جيوز أو يستحيل على هللا تعاىل، وطريق هذا القطع  -
و األمساء احلسىن {: والصواب جوازه الشتماله على العمل، ولقوله هللا تعاىل: قال القاضي  -

ا   ).  91-2/90(.وهللا أعلم} فادعوه 

  

  ]هل االسم هو املسّمى[

  "ال أهجر إال امسك": قال عائشة للّنّيب صلى هللا عليه وسّلم

ذا أّن االسم غري املسّمى يف املخلوقني، وأما يف حق هللا تعاىل فاالسم : قال القاضي  واستدل بعضهم 
  ). 204-15/203(..هو املسّمى

*********************************************************************************  

  

  ].اجلهاد: ذات الصلة[ :األسري

 ]ه ماله؟إليسلم هل يرجع سري إذا أاأل[

  )  11/100(.إسالم األسري ال يسقط حق الغامنني منه خبالف ما لو أسلم قبل األسر
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ألسارى   :فداء املسلمني 

لّنساء الكافراتجتو ز املفاداة، و جتو  -   .ز فداء الرجال 
ز استيهاب اإلمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادى به مسلما أو يصرفه يف مصاحل جيو  -

لّفه مصلحة   )  69-12/68(.   املسلمني، أو يتألف به من يف 

  

  :عليه ربط األسري وحبسه وجواز املنّ 

  .وفيه حديث ربط مثامة يف املسجد وإطالقه -
  ). 88-12/87(.ز املّن على األسري وهو مذهبنا ومذهب اجلمهورجيو  -

******************************************************************************  

 

 :اإلشارة

  )10/220()14/199().   191-7/190(.االشارة املفهمة على ز إعتمادجيو 

******************************************************************************  

  .اللباس: راجع: اشتمال الصّماء

******************************************************************************  
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  ]األداب، آنية: ذات الصلة[ :األشربة

  

  ]وبيان نسخ ذلك االنتباذ فيها األواين املنهّي عن[

ء واحلنتم والنقري واملقري" ا كم عن الد   ..بدل املقّري " املزفت: "وىف رواية". وأ

ى عن االنتباذ فيها، وهو أن جيعل ىف املاء حبّات من مت: وأّما معىن الّنهي عن هذه األربع  ر أو فهو أنّه 
  .زبيب أو حنومها ليحلو ويشرب

  

  ] ملاذا خصت هذه األوعية؟[

لّنهي ألنّه يسرع إليه اإلسكار فيها في  -  صري حراما جنسا وتبطل ماليته فنهيوإمنا خصت هذه 
  .شربه بعد إسكاره من مل يطلع عليهمن إتالف املال، وألنّه رّمبا عنه ملا فيه 

ا لرقتها ال خيفى فيها املس  - كر، بل إذا صار ومل ينه عن االنتباذ ىف أسقية األدم بل أذن فيها، ألّ
  .مسكرا شقها غالبا

ه من كونه منسوحا و .مث إّن هذا الّنهي كان ىف أّول األمر مث نسخ - بنا هو مذههذا الذى ذكر
  ). 169-13/162(). 159-13/158().  186-1/185(.  ومذهب مجاهري العلماء
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  :كراهة انتباذ الّتمر والّزبيب خملوطني

ى أن خيلط الّتمر والّزبيب والبسر والتمر"   ".أّن الّنّىب صّلى هللا عليه وسّلم 

بسبب اخللط قبل  سبب الكراهة فيه أّن اإلسكار يسرع إليه: قال أصحابنا وغريهم من العلماء -
  أن يتغري طعمه فيظّن الّشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا؛

ذا ومذهبنا ومذهب اجلمهور أّن هذا الّنهي لكراهة التنزيه والحيرم ذلك ما مل يصر   - مسكرا، و
  ). 157-13/154(  .قال مجاهري العلماء

  

حة الّنبيذ اّلذي مل يشتدّ     :ومل يصر مسكرا إ

مجاع األّمةجيو ز االنتباذ و جيو  -   .ز شرب الّنبيذ ما دام حلوا مل يتغّري ومل يغل وهذا جائز 
وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادىء اإلسكار والتغري أراقه ألنّه إذا أسكر صار حراما وجنسا  -

  ).   174-13/173(.فرياق

  

  ]جواز تنقية املاء[

  )  13/213(.وتطييبه استعذاب املاء زجيو 

  )    182-13/181(:  ز شرب الّلنبوجيو 

******************************************************************************  
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  :اإلصالح

 :إصالح ذات البني

م  اإلمام وكبري القوم إذا فعل شيئا خالف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه - عذر يذكره هلم تطييبا لقلو
  ) 6/42(.يظنوا خالف هذا ورمبا ظنوا ظن السوء وهللا أعلم صالحا لذات البني لئالوإ

ليف القلوب وحسن االعتذار عند سببه ميدح -   )8/28(.حسن املعاشرة وإصالح ذات البني و

******************************************************************************  

  

  :األصنام

ملشّلل ممّا يلي قديدايف جهصنم كان نصبه عمرو بن حلى : ومناة -   .ة البحر 
  .مناة صخرة هلذيل بقديد: وقال ابن الكليب  -
ئلة  - حية البحر، وإمنا كا فيما يقال رجال وامرأة، فالّرجل: وأما إساف و : فلم يكو قط يف 

ئلة بنت ذئب، ويقال: واملرأة .ابن عمرو: إساف بن بقاء، ويقال امسه   .بنت سهل: امسها 
-9/22(. ما هللا حجرين فنصبا عند الكعبةكا من جرهم، فزنيا داخل الكعبة فمسخه: قيل  -

23 (  

  

  

  



 
 

113 
 

  ]هدم األصنام[

  ...".هل أنت مرحيي من ذي اخللصة" :قال الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم -
ا .بفتح اخلاء املعجمة والّالم" ذو اخللصة"قوله   -   .وهو بيت يف اليمن كان فيه أصنام يعبدو
ا الكعبة اليمانية  أن ذا اخللصة: واملراد - ) 16/35(.كانوا يسّمو

***********************************************************************  

  

  ]الّذبح: مواضع ذات الصلة[ :األضاحي

  ]معناها[

ومجعها أضاحي أضحية وأضحية بضم اهلمزة وكسرها، : فيها أربع لغات: قال اجلوهرّي قال األصمعي
  ...بتشديد الياء وختفيفها

ا تفعل يف األضحى وهو ارتفاع الّنهار: وقيل: قال القاضي ّ   )  13/109(.مسّيت بذلك أل

  

  ]حكمها[ 

هي سّنة يف حّقه إن تركها : واختلف العلماء يف وجوب األضحية على املوسر، فقال مجهورهم -
مث ومل يلزمه القضاء؛   بال عذر مل 

... .هي واجبة على املوسر وبه قال بعض املالكية: واألوزاعي وأبو حنيفة والّليثوقال ربيعة  -
  )   13/110(.وذكر أقواال أخرى يف املسألة
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  :وأما وقت األضحية 

إلمجاع؛  -   فينبغي أن يذحبها بعد صالته مع اإلمام وحينئذ جتزيه 
ا الجتوز قبل طلوع الفجر يوم الّنحر، واختلفوا فيما بعد ذلك، فقال : قال ابن املنذر  - ّ وأمجعوا أ

يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صالة العيد : الّشافعّي وداود وابن املنذر وآخرون
ال،  وخطبتني، فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صّلى اإلمام أم ال، وسواء صّلى الّضحى أم

وسواء كان من أهل األمصار أو من أهل القرى والبوادي واملسافرين، وسواء ذبح اإلمام أضحيته 
  ...أم ال

  

  ]القول اّلذي يرّجحه الّدليل[

ا أخرى، :  "قوله صّلى هللا عليه وسّلم  من كان ذبح أضحيته قبل أن يصّلي أو نصّلي فليذبح مكا
سم هللا   ) 13/118() 13/116) (111-13/110( ".  ومن كان مل يذبح فليذبح 

  

  

  

  :وأّما آخر وقت الّتضحية
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م التشريق الّثالثة بعده    ..فقال الّشافعي جتوز يف يوم الّنحر وأ

  

  ]الّتضحية يف الّليايل[

م الّذبح، فقال الّشافعّي جتوز ليال مع الكراهة، وبه قاالجلمهور  ّ   .واختلفوا يف جواز الّتضحية يف ليايل أ

)13/110-111 .(  

  

  ]تسمني األضاحي[

وأمجع العلماء على استحباب مسينها وطيبها، واختلفوا يف تسمينها فمذهبنا ومذهب اجلمهور  
  )   13/113(: وكذلك)13/118(.استحبابه

ا يف الّسمن   )2/79(.  الّتضحية بشاة مسينة أفضل من الّتضحية بشاتني دو

  

  

  

  

  ] ريكثد الاستحباب األجود والعد[
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األقرن، وأمجع العلماء على جواز الّتضحية  بّ ضحية اإلنسان بعدد من احليوان، ويستحز تجتو  -
ن؛   ألجم اّلذي مل خيلق له قر

  .واختلفوا يف مكسورة القرن فجّوزه الّشافعّي وأبو حنيفة واجلمهور  -
ا واختيار أكملها  -   ). 120-13/119(.وأمجعوا على استحباب استحسا

  

  ]أفضل؟أّي الّلون [

أفضلها البيضاء مثّ الّصفراء مثّ الغرباء وهي اّليت ال يصفو بياضها، ّمث البلقاء وهي اّليت : قال أصحابنا
  )13/120(.   أبيض وبعضها أسود ّمث الّسوداء بعضها

  

  ]العيوب اّليت ترّد ألجلها األضاحي[

وأمجعوا على أّن العيوب األربعة املذكورة يف حديث الرباء، وهو املرض والعجف والعور والعرج البّني  
ا وكذا ما كان يف معناها أو   ) 13/120(. أقبح كالعمى وقطع الّرجل وشبهه الجتزي الّتضحية 

  

  

  

  

  ]ال جيزي يف األضحية إال األنعام[
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وأمجع العلماء على أنه ال جتزي الّضحية بغري اإلبل والبقر والغنم إّال ما حكاه ابن املنذر عن احلسن بن  
لّظيب عن واحد، وبه قال داود يف بقرة الوحش : صاحل أنّه قال جتوز الّتضحية ببقرة الوحش عن سبعة، و

  ).118- 13/117(.وهللا أعلم

  

  ]الّنوع األفضل يف التضحية[

  )13/118(.  نة مث البقرة مث الضأن مث املعزأّن أفضل األنواع البد: ومذهبنا ومذهب اجلمهور 

  ) 8/147(:وانظر يف) 6/137(

  

  :سّن األضحية

  
  ". ال تذحبوا إّال مسّنة إّال أن يعسر عليكم فتذحبوا جذعة من الّضأن"

  .الغنم فما فوقهااملسّنة هي الثّنّية من كّل شئ من اإلبل والبقر و : قال العلماء  -
نّه ال جيوز اجلذع من غري الّضأن يف حال من األحوال، وهذا جممع عليه على ما   - وهذا تصريح 

  ..نقله القاضي عياض
  .سواء وجد غريه أم ال ة جيزئفمذهبنا ومذهب العلماء كافّ : وأّما اجلذع من الّضأن  -
ّمة هذا هواألصح عند  - أصحابنا وهو األشهر عند أهل الّلغة واجلذع من الّضأن ما له سنة 

  .وغريهم
ما له سّتة أشهر وقيل سبعة وقيل مثانية وقيل ابن عشرة، حكاه القاضي وهو : وقيل  -

  ) 13/117(.غريب
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  ]زئ عنهة فال جتمن ضّحى بذبيحة أصغر من املطلوب[

  ) 13/112(.  جتزي ىف األضحية وهذا متفق عليهجذعة املعز ال إّن 

  

مترخيص [   ]الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم لبعض الصحابة خاص 

: أّن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحا فبقي عتود فقال" -
  ".ضّح به أنت

  .العتود من أوالد املعز خاصة وهو ما رعى وقوي: قال أهل الّلغة  -
رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة كانت هذه : قال البيهقّي وسائر أصحابنا وغريهم -

  ).    119-13/118(.أليب بردة بن نيار

  

  

  

  

  ].راجع يف مبحث الّصيد[]مع التكبري الّتسمية عند الّتضحية[

سم هللا"هو مبعىن رواية " فليذبح على اسم هللا: "صّلى هللا عليه وسّلم قال  - أي ". فليذبح 
س   ).    112-13/111(.  م هللا، هذا هو الصحيح يف معناهقائال 
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ئح، وهذا جممع عليه، لكن هل هو شرط أم  ثبتت  - الّتسمية على الّضحّية وسائر الّذ
 ..مستحّب؟ فيه خالف

  )    13/121(. بسم هللا وهللا أكرب: التكبري مع الّتسمية فيقول بّ ويستح -

  

  :استحباب الّضحية وذحبها مباشرة بال توكيل والّتسمية والتكبري  

يستحّب أن يتوّىل اإلنسان ذبح أضحيته بنفسه وال يوّكل يف ذحبها إّال لعذر وحينئذ يستحّب  -
  أن يشهد ذحبها، وإن استناب فيها مسلما جاز بال خالف؛

  . عن املوّكلوإن استناب كتابيا كره كراهية تنزيه وأجزأه ووقعت الّتضحية   -
  .هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافّة إّال مالكا يف إحدى الّروايتني عنه، فإنّه مل جيّوزها -
وجيوز أن يستنيب صبيّا أوامرأة حائضا لكن يكره توكيل الّصّيب، ويف كراهة توكيل احلائض   -

  )   13/116).  (121- 13/119(:وجهان

  

  ]شحذ آلة الّذبح[

حسان القتلة والذبح وإحداد الشفرة ورد   ).   122-13/121(. األمر 

  

  ]وضع الّرجل على صفحة عنق الّذبيحة[

هذا ليكون أثبت له وأمكن لئال تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعهمّن  الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم وإّمنا فعل
  )   13/121(.   إكمال الّذبح أو تؤذيه



 
 

120 
 

  

  ]الّذبحإضجاع الغنم عنذ [

ذا  بّ ويستح - ا، و ركة بل مضجعة ألنّه أرفق  إضجاع الغنم يف الّذبح وال تذبح قائمة وال
  .جاءت األحاديث وأمجع املسلمون عليه

واتّفق العلماء وعمل املسلمني على أّن إضجاعها يكون على جانبها األيسر ألنّه أسهل على   -
ليمني وإمساك رأسها   ) 13/122(. ليسار الّذابح يف أخذ الّسّكني 

  

  ]استحباب الّدعاء عند الّتضحية[

  .اللهّم تقّبل مّين  :قول املضّحي حال الّذبح مع الّتسمية والّتكبري بّ يستح -
  )  13/122(. الّلهم منك وإليك تقّبل مين :ويستحّب معه: قال أصحابنا  -

  ]إشراك املضحي معه أهل بيته يف ثواب األضحية[

  .لّثواب وهو مذهبنا ومذهب اجلمهوروعن أهل بيته واشرتاكهم معه يف از تضحية الّرجل عنه جتو 

)13/122(  

  

حته إىل مىت شاء بيان نسخ   :الّنهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف اإلسالم وإ
كل إىل مىت باح اليوم االّدخار فوق ثالث واألوالّصحيح نسخ الّنهي مطلقا وأنّه مل يبق حترمي والكراهة في

  ).130-13/129(    .شاء
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  ]األكل والّتصّدق من األضحية[

ألكل، فأّما الّصدقة  ورد لصدقة منها واألمر  على الّصحيح  منها إذا كانت أضحية تطوّع فواجبةاألمر 
كل الثلث : عند أصحابنا مبا يقع عليه االسم منها ويستحّب أن يكون مبعظمها، قالوا وأدىن الكمال أن 

لثّلث ويهد   )  13/131(....ي الثّلثويتصّدق 

  

  ]االنتفاع جبلود األضاحي[

هم وجيملون منها الودك"   ".إّن الّناس يّتخذون األسقية من ضحا

  )  13/131(. مجلت الّدهن أمجله بكسر امليم وأمجله بضمها مجال وأمجلته إمجاال أي أذبته: يقال

  ]الّتضحية يف الّسفر[

  .للمقيم، وهذا مذهبنا وبه قال مجاهري العلماءالّضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة 

)13/134 (  

  

خذ من شعره أو أظفاره شيئا     :ي من دخل عليه عشر ذي احلّجة وهو مريد الّتضحية أن 
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واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي احلّجة وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن املسّيب وربيعة  
أنه حيرم عليه أخذ شئ من شعره وأظفاره حّىت يضّحي : وأمحد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الّشافعيّ 

  .يف وقت األضحية

  .هو مكروه كراهة تنزيه وليس حبرام: وقال الّشافعي وأصحابه 

  

  ]كره االّطالء؟هل ي[

لّنورة فإن صّح هذا عنه فهو حممول على  وقد نقل ابن عبد الّرب عن ابن املسّيب جواز االّطالء يف العشر 
  )     13/140(. أنّه أفىت به إنسا ال يريد الّتضحية

  

 :بيع األضاحي

جيوز لقابضها بيعها، ق عليه وسائر الصدقات ذا قبضه املتصدّ عند الشافعي وموافقيه أن حلم األضحية إ
  )   7/182(. ها إليه أو ملكها منه بطريق آخروحيل ملن أهدا

****************************************************************************  

  

  

  .الّطواف-احلج: راجع: االضطباع
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****************************************************************************  

  

  ]اآلداب: ذات الصلة[ :األطعمة

  )13/210(  .جيوز أكل املرق والطّيبات

  

  ]:بداية تغّري الطعام[

  ".لوال بنو اسرائيل مل خيبث الطعام ومل خينز اللحم: "صلى هللا عليه و سلم الق -

  .اخلنز واخلنوز، وهو إذا تغّري وأننت: خنز بكسر النون وفتحها، ومصدره

وا عن اّدخارمها فاّدخروا : معناه: قال العلماء  - أن بىن اسرائيل ملا أنزل هللا عليهم املّن والّسلوى 
  )10/59(. ففسد وأننت واستمّر من ذلك الوقت وهللا أعلم

  

  ]االجتناب عن الطعام املننت[

  ".فكله ما مل يننت" فيمن يدرك صيده بعد ثالثقوهل

  .هذا الّنهي عن أكله للّننت حممول على الّتنزيه ال على الّتحرمي 

  .وكذا سائر الّلحوم واألطعمة املنتنة يكره أكلها وال حيرم إال ان خياف منها الّضرر خوفا معتمدا 
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)13/81   (  

  

  ]:حترمي املرء الطعام على نفسه[

أو هذا املاء وهذا الثوب أو  عليّ  هذا الطعام حرام: ن قالأنه إ :ومذهب مالك والشافعى واجلمهور
دخول البيت أو كالم زيد وسائر ما حيرمه غري الزوجة واألمة يكون هذا لغوا ال شئ فيه، وال حيرم عليه 

    )10/74(. ذلك الشئ فإذا تناوله فال شئ عليه

  

  ]حّب الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم أكل الكتف[

دة  حمّبته: قال القاضي عياض رمحه هللا تعاىل صّلى هللا عليه وسّلم للّذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع ز
ا وحالوة مذاقها وبعدها عن مو    )   3/66(. اضع األذى، هذا آخر كالم القاضيلّذ

  

  ]:أكل احللواء والعسل[

  .ذلك ال يناىف الزهد واملراقبة ال سيما إذا حصل اتفاقاذ األطعمة والطيبات من الرزق و ز كل لذيجيو 

)10/77    (  

  

حة أكل حلم الّدجاج[   ]:إ
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ث يباح   .وهو بكسر الدال وفتحها ،حلم الدجاج، ومالذ األطعمة، ويقع إسم الدجاج على الذكور واإل

)11/111  (  

  

حة شحوم اليهود لنا[   ]إ

ئح اليهود وإن كانت شحومها حمرمة عليهم وهو مذهب مالك وأيب حنيفة والشافعي جيو  ز أكل شحوم ذ
  .ومجاهري العلماء

  )    12/102(.  ال كراهة فيها: و حنيفة واجلمهورقال الشافعي وأب 

  

حة ميتات البحر     :إ

حة  تباح صطياد، وقد أمجع املسلمون على إ ميتات البحر كّلها سواء يف ذلك ما مات بنفسه أو 
  .وذكر أقواال ألهل العلم... .الّسمك

  

  ]الّسمك الطّافئ[

حته وبه قال مجاهري العلماء من   وأّما الّسمك الطافئ وهو اّلذي ميوت يف البحر بال سبب فمذهبنا إ
  ).    86- 13/85(..الصحابة فمن بعدهم
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  )  13/87(]  حتّل دهن ميتة البحر[

  

  ]تقديد الّلحم[ 

لشني املعجمة والقاف". وتزّود من حلمه وشائق: "قوله   .هو 

وشقت الّلحم فاّتشق : هو الّلحم يؤخذ فيغلى إغالء وال ينضج، وحيمل يف األسفار، يقال: قال أبو عبيد 
  )   13/88(.   الوشيق القديد: ائق ووشق، وقيلوالوشيقة الواحدة منه واجلمع وش

  

مل   إذاأكل اليقطني وإيثار أهل املائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفا بّ جيوز أكل املرق ويستحو 
  ).    225-13/223(:وانظر يف :    يكره ذلك صاحب الطّعام

  
  

لّرطب   :أكل القثّاء 

..        ز أكلهما معا وأكل الطّعامني معا والّتوسع يف األطعمة والخالف بني العلماء يف جواز هذاجيو 
)13/227    (  

  

حة اجلراد   :إ
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حته؛ يباح -   اجلراد وأمجع املسلمون على إ
صطياد مسلم أو : مثّ قال الشافعي وأبو حنيفة وأمحد واجلماهري  - حيل سواء مات بذكاة أو 

  )    13/104(...جموسّي أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب

  

حة األرنب   :إ

  .)13/105(وأكل األرنب حالل عند مالك وأيب حنيفة والّشافعّي وأمحد والعلماء كاّفة، 

  

حة أكل حلم اخليل     :إ

حة حلوم اخليل، فمذهب الشافعّي واجلمهور من الّسلف واخللف أنّه مباح ال كراهة   اختلف العلماء يف إ
  )    13/95(.  ومجاهري احملّدثني وغريهم ...فيه

  

حة الّضبّ    :إ

  .من كراهته كي عن أصحاب أىب حنيفةوأمجع املسلمون على أّن الّضّب حالل ليس مبكروه إّال ما ح

)13/97-99    .(  

  

ب من الّسباع وكّل ذي خملب من الطري     :حترمي أكل كّل ذي 
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ب من الّسباع وكّل : مذهب الّشافعي وأيب حنيفة وأمحد وداود واجلمهور - أنّه حيرم أكل كّل ذي 
  .ذي خملب من الطري

  ).   83-13/82(.  به ويصطاداملراد بذي النّاب ما يتقّوى : قال أصحابنا -

  

  :حترمي أكل حلم احلمر اإلنسّية  

  .اختلف العلماء يف املسألة، فقال اجلماهري من الّصحابة والّتابعني ومن بعدهم بتحرمي حلومها

  

  )  12/168)(9/189(:وانظر أيضا).  93-13/90( ]ال فرق بني مطبوخه وغريهو [

  

  :اّدخار الّتمر وحنوه من األقوات للعيال

  
فضيلة الّتمر وجواز االّدخار للعيال : فيه".  ال جيوع أهل بيت عندهم التمر: "صّلى هللا عليه وسّلم قال

  )  13/230(.واحلث عليه

  

  

  :فضيلة األسود من الكباث
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كّنا مع الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم مبّر الّظهران وحنن جنين الكباث، فقال الّنّيب صّلى : "جابر قال عن
ألسود منههللا عليه    ...  وسّلم عليكم 

  .بفتح الكاف وبعدها خمّففة موّحدة مثّ ألف مثّ مثّلثة -الكباث 

  ).  6-14/5(.  هو الّنضيج من مثر األراك: ّلغةقال أهل ال 

  

  :فضيلة اخلّل والتأّدم به  

  ".نعم اإلدام أو األدم اخلل: أّن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم قال"

  ) 14/6(.  يسّمى أدما وأنّه أدم فاضل جّيدفضيلة اخلل وأنّه : يف احلديث

  

حة أكل الّثوم وأنّه ينبغي ملن أراد خطاب الكبار تركه وكذا ما يف معناه   :إ

  
وهو جممع عليه لكن يكره ملن أراد حضور املسجد أو حضور مجع يف غري املسجد أو خماطبة  مباح الثّوم 

 ).51-5/50:  (وانظر)14/9(.   وم كّل ما له رائحة كريهةلثّ  الكبار، ويلحق

 

  

  ]:استحباب االجتماع على الطّعام[
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ويستحّب االجتماع على الطعام، وجيوز دعائهم إليه قبل إدراكه، ويستحّب حديثهم يف حال االجتماع 
من الكالم  لتنقطع بذلك مّدة االنتظار وال يضجروا، ولئال يشتغل بعضهم مع بعض يف غيبة أو حنوها

  ).132-12/131(    .املذموم

*********************************************************************************  

  
  

  .التيمم: راجع: إعادة الصالة

*********************************************************************************  

  

 :االعتكاف

  .احلبس واملكث واللزوميف الّلغة : هو

ويسمى االعتكاف . املكث يف املسجد من شخص خمصوص بصفة خمصوصة: ويف الشرع  -
  .جوارا

وقد أمجع املسلمون على استحبابه، وأنه ليس بواجب وعلى أنه متأكد يف العشر اآلواخر من  -
  رمضان؛

  ]: هل يشرتط لصحته الصوم؟[

ليس بشرط لصحة اإلعتكاف بل يصح مذهب الشافعى وأصحابه وموافقيهم أن الصوم و   -
 اعتكاف الفطر؛
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ويصح اعتكاف ساعة واحدة وحلظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة   -
دة هذا هو الصحيح؛  الركوع أدىن ز

فينبغى لكل جالس يف املسجد النتظار صالة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوى  -
 .ذا خرج مث دخل جدد نية أخرىمل خيرج من املسجد، فإه مااالعتكاف فيحسب له ويثاب علي

وليس لالعتكاف ذكر خمصوص وال فعل آخر سوى اللبث يف املسجد بنية االعتكاف ولو   -
 .تكلم بكالم دنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غريها مل يبطل اعتكافه

  

  ]االعتكاف ال يكون إال يف املسجد[

ألّن الّنّىب صلى هللا عليه و سلم وأزواجه وأصحابه إمنا  االعتكاف ال يصح إّال يف املسجد، -
اعتكفوا يف املسجد مع املشقة يف مالزمته، فلو جاز يف البيت لفعلوه ولو مرة، السيما النساء، 

  .ألّن حاجتهن إليه يف البيوت أكثر
يصح  : فقال الشافعى ومالك ومجهورهم: مث اختلف اجلمهور املشرتطون املسجد العام  -

 تكاف يف كل مسجد؛االع
ملساجد الثالثة املسجد احلرام ومسجد  - ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الّصحاىب اختصاصه 

 .املدينة واألقصى
 .ألكثر االعتكاف وهللا أعلم ه الحدّ وأمجعوا على أنّ   -

  

  

  مىت يدخل من أراد االعتكاف يف معتكفه؟
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غروب الشمس اذا أراد اعتكاف شهر يدخل فيه قبل : بو حنيفة والشافعى وأمحدوقال مالك وأ
  ...أو اعتكاف عشر

  ]جواز اختاذ املعتكف لنفسه موضعا من املسجد[

ز اختاذ املعتكف لنفسه موضعا من املسجد ينفرد فيه مّدة اعتكافه مامل يضيق على الناس جيو 
وإذا اختذه يكون يف آخر املسجد ورحابه لئال يضيق على غريه، وليكون أخلى له وأكمل يف 

  .انفراده

  ]:أخبية النساء يف داخل املسجد[

  .منا منعهن بعد ذلك لعارضم كان أذن هلن وإسلّ ى هللا عليه و ه صلّ اعتكاف النساء ألنّ  يصحّ  -
  .للرجل منع زوجته من االعتكاف بغري إذنه، وبه قال العلماء كافةو  -

  ).  70-8/66(.  ؛فلو أذن هلا فهل له منعها بعد ذلك؟ فيه خالف للعلماء 

)11/124-126    .(  

  ]جواز ترجيل املعتكف شعره[

  ) 1/134(.ز ترجيل املعتكف شعره ونظره إىل امرأته وملسها شيئا منه بغري شهوة منهجيو 

  

  

رة املرأة لزوجها املعتكف[   ]جواز ز
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رة املرأة لزو جيو  ار و ز ز ال يضّر اعتكافه لكن يكره اإلكثار من جمالستها جها املعتكف يف ليل أو 
  .واالستلذاذ حبديثها لئّال يكون ذريعة إىل الوقاع أو إىل القبلة أو حنوها ممّا يفسد االعتكاف

)14/156 (  

  ]ي املعتكف مع زائريه ما مل خيرج من املسجدمتشّ [

  .ز متشي املعتكف معها ما مل خيرج من املسجد، وليس يف احلديث أنّه خرج من املسجدجيو 

)14/157  (  

****************************************************************************  

  

  

 :عفاء اللحيةإ

  .ىن أوفوا اللحىتوفريها وهو مع :معناه -
  .وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك -
  :وقد ذكر العلماء يف اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض  -
  . يثارا للمرودة وحسن الصورةل طلوعها إنتفها أو حلقها أوّ  : املكروهةمن اخلصال  -
  )3/149(. ت للمرأة حلية فيستحب هلا حلقهاال إذا نبحلقها إ: الثانية عشر -

  

  )3/151(.   وأال يتعرض هلا بتقصري شئ أصال واملختار ترك اللحية على حاهلا



 
 

134 
 

****************************************************************************  

  األذان، اإلمامة، اجلماعة، الشهادة، الغيبة،  : راجع: أعمى

****************************************************************************  

  .االبتالء، الوضوء: راجع: إغماء

****************************************************************************  

  احلجّ : راجع: اإلفراد

***********************************************************************  

  

  راجع القدر: أفعال العباد

****************************************************************************  

  

  

  

  

  ]الّدين: ذات الصلة: [اإلفالس
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عه عند املشرتي وقد أفلس فله الّرجوع فيه     :من أدرك ما 

قية  ياختلف العلماء فيمن اشرتى سلعة فأفلس أو مات قبل أن يؤدّ  مثنها وال وفاء عنده وكانت السلعة 
خليار إن شاء ت :حباهلا، فقال الشافعّي وطائفة ركها وضارب مع الغرماء بثمنها وإن شاء رجع فيها ئعها 

  ).  222-10/221(...   بعينها يف صورة اإلفالس واملوت

****************************************************************************  

  

 ].األذان: املواضيع ذات الصلة: [اإلقامة

فاملشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي  وبه قال أمحد ومجهور  ،اإلقامةواختلف العلماء  يف لفظ  -
هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن دمحما رسول هللا، حّي علّى : العلماء أن اإلقامة إحدى عشرة كلمة

 ......الّصالة، هللا أكرب هللا أكرب، ال إله إّال هللالّصالة، حّي علّى الفالح، قد قامت الّصالة قد قامت 
مذهب مجهور العلماء والذي جرى به العمل يف احلرمني واحلجاز والشام واليمن ومصر واملغرب إىل : قال اخلطّايب -

  .اقصى بالد االسالم أن اإلقامة فرادى
إال مالكا " قد قامت الصالة"أنه يكرر قوله  قال اإلمام أبو سليمان اخلطّايب رمحه هللا تعاىل مذهب عامة العلماء  -

  .ن املشهور عنه أنه ال يكررها وهللا أعلمفإ
  .وإمنا كّرر لفظ االقامة خاصة النه مقصود اإلقامة وهللا أعلم -
هللا أكرب هللا أكرب أوال، : فان قيل قد قلتم أن املختار الذي عليه اجلمهور أن اإلقامة إحدى عشرة كلمة منها  -

لنسبة إىل االذان إفراد: ذا تثنية، فاجلوابوآخرا، وه   ).79-4/77(..أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو 

  

 :إقامة أكثر من واحد -
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ا إن كان هو املؤذن الر  - اتب، أو مل يكن هناك مؤذن راتب فإن  وأما اإلقامة فإن أذنوا على الرتتيب فاألول أحّق 
أّن الرّاتب أوىل ألنه منصبه، : القامة؟ فيه وجهان ألصحابنا أصحهماهما أوىل يّ اتب فأل غري املؤذن الرّ وّ كان األ

  ولو أقام يف هذه الصور غري من له والية اإلقامة اعتد به على املذهب الصحيح املختار الذي عليه مجهور أصحابنا؛
 .قامة واحد وإال فيقرعا اذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إوأم -
 )  4/83(. قال أصحابنا رمحهم هللا وال يقيم يف املسجد الواحد إّال واحد إّال اذا مل حتصل الكفاية بواحد  -
 )       4/88(3. ويتابعه يف اإلقامة كاألذان إال أنه يقول يف لفظ اإلقامة أقامها هللا وأدامها -
 .اإلقامة ال تصح إال عند إرادة الدخول يف الصالة -
قامته عند وعند املؤذن هو الذي  - يقيم الصالة فهذا هو السنة ولو أقام غريه كان خالف السنة ولكن يعتد 

  ) 4/146(  .مجهور العلماء
إن طال فال بد من إعادة إذا حصل انقطاع بني اإلقامة والّصالة هل تعاد اإلقامة؟ إذا قرب الزمان فال إعادة، و  -

  )5/103(  .قامةاإل

*******************************************************************************  

  

  .الطالق: راجع: األقراء

*******************************************************************************  

  

  :اإلقرار

                                                 
  .ولم يرد في ذلك حديث وال أثر ثابت 3
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قراره، وإذا كان منسو إىل مجع من  اإلقرار إمنا ينفع إذا كان املال منسو إىل من هو يف يده فيؤخذ 
  )12/60(.  وهللا أعلم. الّناس ال يقبل إقرار بعضهم على الباقني

*******************************************************************************  

  

  :اإلقعاء

o الرض وينصب ساقيه ويضع يديه على األرض كاقعاء الكلب : نوعان اإلقعاء أحدمها أن يلصق إليتيه 
  .وهذا النوع هو املكروه الذي ورد فيه النهي

o  4/215()19-5/18(.  والنوع الثاين أن جيعل إليتيه على عقبيه بني السجدتني وهذا من الّسّنة.(  

**************************************************************************  

  

  :اإلكراه

إلمجاع، وقد نقل القاضي وغريه فيه اإلمجاع مث املكره على املأمور به  إلكراه بل    .القتل ال يباح 

  .وكذا اإلكراه على الّزىن ال يرفع اإلمث فيه: قال أصحابنا 

  . هذا إذا أكرهت املرأة حّىت مكنت من نفسها، فأّما إذا ربطت ومل ميكنها مدافعته فال إمث وهللا أعلم 

)18/12(  

*******************************************************************************  
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  .بّر الوالدين: راجع: أم

*******************************************************************************  

  ].من قذف مملوكه: [واحلدود. اإلحداد، يف عدم وجوب عدة الوفاة عليها: راجع: أم الولد

*******************************************************************************  

  

  

  ].، اخلالفةالشورى: ذات الصلة[ :اإلمارة

  :الّناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش

مجاع يف زمن الّصحابة، فكذلك وعلى هذا انعقد اإل اخلالفة خمتّصة بقريش، ال جيوز عقدها ألحد من غريهم، -
  بعدهم؛

فمن بعدهم ابعني حابة والتّ مجاع الصّ عرض خبالف من غريهم فهو حمجوج  ومن خالف فيه من أهل البدع أو  -
  )  201-12/199(  .ألحاديث الصحيحة

  

  

  

  ]ذكر الّنيب صلى هللا عليه وسّلم اثنا عشر خليفة[
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إّن هذا األمر ال ينقضي حّىت ميضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من : "صّلى هللا عليه وسّلم الق 
  ..".قريش

o علم، وال بّد من متام هذا العدد ، وقد مضى منهم من د مستحق اخلالفة العادلنيأن يكون املرا: وحيتمل
  ....قبل قيام الّساعة

o من يعّز اإلسالم يف زمنه، وجيتمع املسلمون عليه، كما جاء يف سنن أيب داود: أّن املراد: وحيتمل: قال :
  ).   203- 12/201(".كلهم جتتمع عليه األمة"

  

  :االستخالف وتركه 

حضرته مقّدمات املوت وقبل ذلك، جيوز له االستخالف أّن املسلمني أمجعوا على أّن اخلليفة إذا : حاصله
يب بكر؛ لّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم يف هذا، وإّال فقد اقتدى    وجيوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى 

  

  ]كيف تنعقد اخلالفة أو اإلمارة؟[

الستخالف؛  -1  وأمجعوا على انعقاد اخلالفة 
  وعلى انعقادها بعقد أهل احلّل والعقد إلنسان إذا مل يستخلف اخلليفة؛  -2
لّستة؛  -3   وأمجعوا على جواز جعل اخلليفة األمر شورى بني مجاعة، كما فعل عمر 

  

  ]وجوب نصب خليفة للمسلمني[
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لعقل  لشرع ال    ....وأمجعوا على أنّه جيب على املسلمني نصب خليفة، ووجوبه 

  ]صّلى هللا عليه وسّلم خليفة قبل موته؟ هل عّني الّنيبّ [

  .الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم مل ينّص على خليفة، وهو إمجاع أهل السنة وغريهم إنّ 

)12/205-206   ()5/52  ( 

  

  :منع الوالية عّمن حرص عليهاو الّنهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها

  ".إن أعطيتها عن مسألة أكلت عليها ال تسأل اإلمارة فإنك: "صّلى هللا عليه وسلم الق 

o  أسلمت إليها، ومل : أي". وكلت"هلمز، ويف بعضها " أكلت: "هكذا هو يف كثري من النسخ أو أكثرها
  )  12/207(.يكن معك إعانة خبالف ما إذا حصلت بغري مسألة

o تكون معه إعانة كما صرح به واحلكمة يف أنّه ال يوّىل من سأل الوالية أنّه يوّكل إليها، وال : قال العلماء
وألن  يف حديث عبد الّرمحن بن مسرة الّسابق، وإذا مل تكن معه إعانة مل يكن كفئا، وال يوّىل غري الكفء،

مة للطالب واحلريص   )   11/116(:أيضاينظر ).  208-12/207(.، وهللا أعلمفيه 

  

  

  

o غري ضرورةكراهة اإلمارة ل:  
o ت، ال سيما ملن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الوالية ينبغي   )    12/210(.. اجتناب الوال
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  ).   177-15/176(:  مل يكونواحيبون اإلمارةالّصحابة الكبار 

 :اإلمام جّنة يقاتل من ورائه ويّتقي به 

أي كالّسرت، ألنّه مينع العدّو من أذى املسلمني ومينع النّاس بعضهم من بعض، وحيمي بيضة اإلسالم 
يقاتل معه الكفار والبغاة واخلوارج وسائر أهل الفساد والظلم و . ويّتقيه الّناس، وخيافون سطوته

  )  12/230(.مطلقا

  

  :لل فاألوّ وجوب الوفاء ببيعة اخلليفة األوّ 

o  ا، وحيرم خلليفة بعد خليفة فبيعة األوّ إذا بويع طلة، حيرم الوفاء  ا، وبيعة الثاين  ل صحيحة جيب الوفاء 
عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاين عاملني بعقد األّول أم جاهلني، وسواء كا يف بلدين أو بلد، أو أحدمها 

  ....أصحابنا ومجاهري العلماء هذا هو الصواب الذي عليه د اإلمام املنفصل واآلخر يف غريه، يف بل
o على أنّه ال جيوز أن يعقد خلليفتني يف عصر واحد، سواء اتسعت دار اإلسالم أم ال: واتفق العلماء... 
o ه خارج على اإلمام، فإن مل يندفع إّال حبرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت املقاتلة إىل قتله نّ ويقاتل الثّاين أل

  .مل متعد يف قتالهجاز قتله، وال ضمان فيه ألنّه ظا

لقهر والغلبة؟[   ]هل تثبت اخلالفة 

لقهر من غري إمجاع وال عهدطاعة املتولّ  جيب   )  12/242().  234-12/231(.ني لإلمامة 

  

 :عقوبة لجائرفضيلةول ألمري العادللورد
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يتيم أو هذا الفضل إّمنا هو ملن عدل فيما تقّلده من خالفة أو إمارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على و 
  .صدقة أو وقف، وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله وحنو ذلك وهللا أعلم

  

  ]مشولية املسوولية[

لعدل فيه والقيام مبصاحله يف دينه ودنياه ومتعلقاته   .كّل من كان حتت نظره شيء فهو مطالب 

  

  :]عقوبة الغش[

الّنصيحة على الوايل لرعّيته واالجتهاد يف  جتب".إّن شّر الّرعاء احلطمة: "صّلى هللا عليه وسلم قال
  .مصاحلهم، والنصيحة هلم يف دينهم ودنياهم

  ).    166-2/165(: وينظر أيضا)    12/211-216(

  

  

  

  

  ]اهتمام األمري بشؤون الّرعية[
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o شبعهم منه ص عنهم بشيء بل يتخيوال  تهم يف األموال العامةشاركجيب على الوايل مواساة املسلمني وم
ا ؤّخر أرزاقهم عنهم وال يمنه يف اجلنس والقدر والّصفة وال  هو شبعمنازهلم كما يوهم يف  حيوجهم يطلبو
  )  46- 14/45(.وصلها إليهم وهم يف منازهلم بال طلبمنه بل ي

o 14/212(.جيوز خروج اإلمام بنفسه يف واليته يف بعض األوقات ليشاهد أحوال رعّيته( 
o  ألمور املهمة ليتأهبوا هلايستحّب لإلمام و  )8/172(.إيذان الناس 
o نكار املنكر وإشاعة إزالته وتوبيخ من أمهل إنكاره ممّن توّجه  وجيب اعتناء اخللفاء وسائر والة األمور 

 )  14/108(.ذلك عليه
o 11/148(.  صالح ذات البنيهتمام ينبغي لإلمام مراعاة املصاحل العامة واإل(  

  

  ]األمراءرعاية حرمة [

ذى يف نفسه أو أهله أو غريه واعتذاره فيما يريد  جيوز اشتكاء وّيل األمر إىل املسلمني من تعّرض له 
  )17/117(. أن يؤذيه به

  )   12/65( )17/118(. ينبغي غضب املسلمني عند انتهاك حرمة أمريهم واهتمامهم بدفع ذلك

  

  

  

  

  :خيار األئمة وشرارهم
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م وحيّبونكم ويصّلون عليكم وتصّلون عليهم: "صّلى هللا عليه وسّلم الق  ". خيار أئّمتكم اّلذين حتّبو
  ).  245- 12/244(.أي يدعون": يصلون"معىن 

  

  :وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية 

ا يف غري معصية وعلى حترميها يف املعصية   مجاع على هذا القاضي نقل اإل .أمجع العلماء على وجو
  ).   47-9/46()5/149().    226- 12/222(.عياض وآخرون

  

لصرب عند ظلم الوالة واستئثارهم    :األمر 

  ) 12/235(.الّصرب على ظلمهم، وال تسقط طاعتهم بظلمهم وهللا أعلم جيب 

  

من الطّاعة ومفارقة  وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت ويف كّل حال، وحترمي اخلروج
  :اجلماعة

ب طاعته وإن فسق وعمل املعاصي، من أخذ األموال وغري ذلك، وجت م مجاعة املسلمني وإمامهم،لز ي
  ).  237-12/236(.فتجب طاعته يف غري معصية

  

  ]سوء عاقبة من يفارق اجلماعة[
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م، من". من فارق اجلماعة مات ميتة جاهلية" حيث هم فوضى ال  هي بكسر امليم، أي على صفة مو
  ).  240- 12/238(.إمام هلم

  

  :حكم من فّرق أمر املسلمني وهو جمتمع

ل من خرج على اإلمام، أو أراد تفريق كلمة املسلمني، وحنو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن مل ينته، قوتل اتقي
  ).  242-12/241(.وإن مل يندفع شرّه إال بقتله فقتل كان هدرا

  

  :األمراء فيما خيالف الّشرع وترك قتاهلم ما صّلوا وحنو ذلكوجوب اإلنكار على 

ن ال يكرهه بقلبه أو  لّرضى به، أو  مث  مث مبجّرد الّسكوت، بل إّمنا  من عجز عن إزالة املنكر ال 
  .ملتابعة عليه

-12/242(.مال جيوز اخلروج على اخللفاء مبجّرد الظّلم أو الفسق، ما مل يغّريوا شيئا من قواعد اإلسالو 
244 (  

  )2/181(.  ويراجع املسئول يف األمر الواحد

  

  ]مىت جيوز اخلروج على احلاكم؟[

  ".إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من هللا فيه برهان: "صّلى هللا عليه وسّلم الق 
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ال تنازعوا والة األمور يف واليتهم وال تعرتضوا عليهم إال أن تروا منهم منكرا حمّققا تعلمونه من : ومعىن احلديث  -
حلق حيث ما كنتم؛   قواعد اإلسالم، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا 

مجاع املسلمني وإن كانوا فسقة ظاملني  -   ).   229-12/228(.  وأما اخلروج عليهم وقتاهلم فحرام 

  

  ]ال تنعقد إمارة كافر على املسلمني؟[

  .وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل على أّن اإلمامة ال تنعقد لكافر، أمجع العلماء: قال القاضي عياض 

  )  12/229(.    رك إقامة الّصلوات والدعاء إليهاوكذا لو ت: قال 

  

لفسق؟[   ]هل ينعزل احلاكم 

o  لفسقوأمجع أهل السنة   .أنه ال ينعزل السلطان 
o  فغلط من قائله  عن املعتزلة أيضا، فقه لبعض أصحابنا أنّه ينعزل وحكيوأما الوجه املذكور يف كتب ال

  .خمالف لإلمجاع
o  وسبب عدم انعزاله وحترمي اخلروج عليه ما يرتتب على ذلك من الفنت وإراقة الدماء وفساد : قال العلماء

  ) 12/229(:   ينظر أيضا) 12/229(.دة يف عزله أكثر منها يف بقائهذات البني، فتكون املفس

  

  

 ]ألموراختيار األكفاء من أهل احلزم يف تدبري ا[
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o  ينبغي أن ّال تفّوض إّال إىل أويل احلزم وفراغ البال هلا وال تفّوض إىل متعلق القلب بغريها ألّن ذلك
  ).  52-12/51(.يضعف عزمه ويفّوت كمال بذل وسعه فيه

  

  ]جواز تولية املفضول مع وجود الفاضل[

وجواز تولية املفضول على  ....ز إمارة العتيق وجواز تقدميه على العرب، وجواز تولية الّصغري على الكبارجتو  -
  ) 15/196(.الفاضل للمصلحة

  

  ]التطاوع بني األمراء[

o  لرّفق واتّفاق املتشاركني يف والية وحنوها وهذا من املهّمات، فإن غالب املصاحل ال يتم إال أمر الوّالة 
    )12/41(.التفاق، ومىت حصل اإلختالف فات

  

  ]احلرص على كشف أحوال أهل الفساد[

o كشف أحوال من ختاف مفسدتهت.  
o 55-18/54(.كشف اإلمام األمور املهّمة بنفسهوي  .(  

  

  ]إختيار األكفاء يف الّتخّلص من املفسدين[



 
 

148 
 

بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم وأ مرثد الغنوّي والزبري بن : "علّي  قال ولقل
  ) 16/57("......العوام

  

  ]رفع أحوال املفسدين إىل األمري[

ه و  ّ إلمام أو حنوه من كبار والة األمور وخياف ضرره على املسلمني أن يبّلغه إ ينبغي ملن مسع أمرا يتعّلق 
  ) 17/120(.منهليحرتز 

مسه اختاذ األمري[   ]طقا 

بت بن قيس خطيب رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم جياوب الوفود عن خطبهم : قال العلماء كان 
  ). 34-15/33(.وتشّدقهم

  

  ] !الكياسة يف السياسة[

  ]مع هرقل تهيف قص[ ".وأجلسوا أصحايب خلفي: "لقول أيب سفيان

لكذب يف : قال بعض العلماء  إّمنا فعل ذلك ليكون عليهم أهون يف تكذيبه إن كذب، ألّن مقابلته 
  ) 12/104(.وجهه صعبة خبالف ما إذا مل يستقبله

  

  ]نصب العرفاء للقبائل[
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م وأبعد: قال العلماء م وأرفق   ينبغي أن يوّىل أمر كل قبيلة سّيدهم وتفّوض إليه مصلحتهم، ألنّه أعرف 
نفوا من االنقياد له   )   12/74(.من أن 

فمحمول على العرفاء املقّصرين يف واليتهم املرتكبني فيها ما ال " العرفاء يف الّنار: "وأّما احلديث اآلخر
  )14/20(.جيوز كما هو معتاد لكثري منهم

  

  ]اختيار الّرجل احلليم املتأّين يف األمور[

ة: إن فيك خلصلتني حيبهما هللا: "شّج عبد القيسألرسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم  لقول   ".احللم واأل

ة: وأما احللم    )   1/189(.فهي التثبت وترك العجلة، وهى مقصورة: فهو العقل، وأما األ

  

  ]وفادة النواب على الّرؤساء[

  )1/195(. األئّمة عند األمور املهّمةوفادة الرؤساء واألشراف إىل : ويف حديث وفد عبد القيس

  

  

  

  ]استقبال األمراء[
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ه مبا حدث يف بالدهم من خري وشّر  وامووجوه الّناس اإلمام عند قدومه ويعلاألمراء  ىتلقّ ينبغي أن ي ّ إ
ء ورخص وغالء وشّدة ورخاء وغري ذلك   )14/212(  .وو

  

  ]اّختاذ احلاجب[

م املهمة،و  مام والقاضي وحنومهاجيوز احتجاب اإل احلاجب إذا علم منع اإلذن يف بعض األوقات حلاجا
ذن والغال   . أنه كان ال يتخذ حاجباب من عادة النيب ملسو هيلع هللا ىلصبسكوت احملجوب مل 

)10/93   (  

  )6/228(..    اب أن ال يتخذه وهكذا قال أصحابناينبغي لإلمام والقاضي إذا مل حيتج إىل بوّ 

  )  12/74(  وينظر أيضا

  

  ]احرتاس األمري[

حلزم وترك اإلمهال يف موضع احلاجة إىل االحتياطجيو    )  15/182(.ز االحرتاس من العدّو واألخذ 

  

  

  ]إمارة الّسفر[
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  ) 13/84(.ويستحب للرفقة من الناس وإن قّلوا أن يؤّمروا بعضهم عليهم وينقادوا له: قالوا 

  

 له وجه صوابه، وإن خالف العادة ليفعله أو يعتذر عنه أو يبّني  يستّحب تذكري التابع املتبوع مبا تركه
  )9/26(  .خمالفته للعادة سببها كذا وكذا

*****************************************************************************  

  

  :اإلمامة

  مامة  إل من أحقّ 

لسنةيؤّم القوم أقرؤهم لكتاب هللا فإن كانوا يف القراءة "  "سواء فأعلمهم 

-5/172(  .هب أيب حنيفة وأمحد وبعض أصحابنافيه دليل ملن يقول بتقدمي األقرأ على األفقه وهو مذ 
173(  

لس وإ :وغريهم أصحابنا عند ن كان ذلك الغري أفقه وأقرأ مام املسجد أحق من غريه وإصاحب البيت وا
ن كان ذلك الذي وإن شاء قدم من يريده وإ، وصاحب املكان أحق فإن شاء تقدم وأورع وأفضل منه

قي احلاضرين ألنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء لنسبة إىل   .يقدمه مفضوال 

ئبه قدم على صاحب البيت وإن حضر السلطافإ: قال أصحابنا  ألن واليته  ،مام املسجد وغريمهان أو 
  .وسلطنته عامة

ذن ملن هو أ    )173-5/172(.فضل منهقالوا ويستحب لصاحب البيت أن 
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  ]أيهما أفضل اإلمامة أو التأذين؟[

يؤذن :"م قالسلّ ، ألنه صلى هللا عليه و مامة على األذانتفضيل اإل من أهل العلم مجاعة يرى  -
ألكرب وخصّ  ،"أحدكم   ؛االمامة 

إمنا قال يؤذن أحدكم وخص اإلمامة  :الصحيح املختار قال :ومن قال بتفضيل األذان وهو  -
لوقت واإلألكرب ألن األذان ال حيتاج إىل مساع خبالف  كبري علم وإمنا أعظم مقصوده اإلعالم 

  ).  175-5/174(    .اإلمام وهللا أعلم

  

  ]هل يشرت لإلمام أن ينوي اإلمامة؟[

.      جيوز االقتداء مبن مل ينو إمامته وهذا صحيح على املشهور من مذهبنا ومذهب العلماء
)6/41(  

  
إلمام  :ائتمام املأموم 

خر جاز وفاته كمال فضيلة  - ويستحب كون تكبرية املأموم عقب تكبرية اإلمام وال يتأخر فلو 
 )4/120(.  تعجيل التكبري

  

يفعلها بعد املأموم ام والقعود والركوع والسجود و التكبري والقيب متابعة املأموم إلمامه يف جتو  -
 ،فيكرب تكبرية اإلحرام بعد فراغ اإلمام منها فإن شرع فيها قبل فراغ اإلمام منها مل تنعقد صالته

فإن قارنه أو سبقه فقد أساء ولكن ال تبطل  ،ويركع بعد شروع اإلمام يف الركوع وقبل رفعه منه



 
 

153 
 

فإن سلم قبله بطلت صالته إال أن  ،المد ويسلم بعد فراغ اإلمام من السّ وكذا السجو  ،صالته
تبطل صالته وإن سلم معه ال قبله وال بعده فقد أساء وال  ،ينوي املفارقة ففيه خالف مشهور

 .على الصحيح وقيل تبطل

  

لقاعد؟[ ّمت    ]هل يقعد من 

  حنبل واألوزاعي رمحهما هللا تعاىل؛ أمحد بن: وممن قال يقعدفاختلف العلماء فيه، فقالت طائفة  -
ال جيوز صالة القادر على القيام خلف القاعد ال قائما  :وقال مالك رمحه هللا تعاىل يف رواية  -

  وال قاعدا؛
ى ال جيوز للقادر على القيام أن :وقال أبو حنيفة والشافعي ومجهور السلف رمحهم هللا تعال  -

  .يصلي خلف القاعد إال قائما

  

ألفعال الظاهرةالعربة يف[   ] االقتداء 

فل عند الشافعي وطائفة يف األفعال الظاهرة وإال فيجوز أن يصلى الفرض خلف الن يتابع اإلمام
  ). 135-4/131(.    وعكسه والظهر خلف العصر وعكسه

  

  ]اإلمام سرتة ملن بعده[

م بسهو أو مروراإلمام أي كاجلّنة وهي الرتس  ،ساتر ملن خلفه ومانع من خلل يعرض لصال
  ).   135-4/134(  .الذي يسرت من وراءه ومينع وصول مكروه إليه
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 ]:موقف املأموم من اإلمام[

م يقفون : مام رجالن وقفا وراءه صفا عند اجلمهور، وأمجعوا إذا كانوا ثالثةإذا كان مع اإل - أ
  .وراءه

 )5/16(. مجاع فيهعند العلماء كافة ونقل مجاعة اإل مامد فيقف عن ميني اإلوأما الواح  -
)18/141(  

  )18/141(.وإن وقف على يساره حوله اإلمام  -

  

جتوز صالة اإلمام على موضع أعلى من موضع املأمومني ولكنه يكره ارتفاع اإلمام على املأموم 
ن أراد تعليمهم أفعال الصالة مل يكره بل  وارتفاع املأموم على اإلمام لغري حاجة، فان كان حلاجة 

  . مستحب

  )5/34(  .عوكذا إن أراد املأموم إعالم املأمومني بصالة اإلمام واحتاج إىل االرتفا  

  

  

  ]هل يعتمد على املبّلغ؟[

قدامه يراه متابعا  غ عنه أوصفّ ز اعتماد املأموم يف متابعة اإلمام الذي ال يراه وال يسمعه على مبلّ جيو 
 )  4/144().   159-4/158(.لإلمام
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 :متابعة اإلمام والعمل بعده

األرض إال أن يعلم من حاله أنه لو أخر الّسنة أن ال ينحين املأموم للسجود حىت يضع اإلمام جبهته على 
  ).  191-4/190(رفع اإلمام من السجود قبل سجوده؛  إىل هذا احلد ل

 
 ]اإلمام منيّ [

  

مني اإلمام ال بعده فإذا قال اإلمام إ: أصحابنا وغريهم قال مني املأموم يكون مع   }وال الضالني{ن 
  )4/120(.قال اإلمام واملأموم معا آمني

  

  ]بذكر االعتدال جيهر اإلمامهل [

  مسع هللا ملن محده وحينئذ يسمعونه فيقولون؛ :يستحب لإلمام اجلهر بقوله

  ]هل جيمع بني الّتحميد والتسميع؟[

  :ربّنا ولك احلمد مسع هللا ملن محده :أي

ومذهبنا أنه جيمع بينهما اإلمام واملأموم واملنفرد، ألنه ثبت أنه صلى هللا عليه و سلم مجع بينهما وثبت  
  )    4/121(....صلوا كما رأيتموين أصلي :أنه صلى هللا عليه و سلم قال
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  :اإلمام بركوع أو سجود وحنومها حترمي سبق

  )  4/150(.  م هذه األمور وما يف معناهاحتر 

لناس فيستخل ى خلف إمام جالس من صلّ و  ،اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغريمها  من يصلى 
 :ونسخ القعود خلف القاعد يف حق من قدر على القيام ،لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه

 )  4/138()4/135(. فيه حديث استخالف النيب صلى هللا عليه و سلم أ بكر و 

خّ تقدمي اجلماعة من يصلّ  م إذا  لتقدميى    :ر اإلمام ومل خيافوا مفسدة 

  .م غريه إذا مل خيف فتنة وإنكار من اإلمامعن الصالة تقدّ  اإلمام  خر إذا -
 .م نيابة عن اإلمام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك األمر وأقومهم بهإن املقدّ  -
 .واملؤذن وغريه يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه  -
لقوم من يتمّ وجيوز استخالف املصلّ  -  .الصالة هلم وهذا هو الصحيح يف مذهبنا ى 

)4/144-145.( 

  

 ]هل يقتدي مبن حيرم بعده؟[

لصّ جواز اقتداء املصلّ  يرى أصحابنا  لصالة أوّ يق  دّ الصّ  فإنّ  ،الة بعدهى مبن حيرم  ال مث اقتدى أحرم 
  )  4/146(  .هذا هو الصحيح يف مذهبنا ،م حني أحرم بعدهسلّ ى هللا عليه و يب صلّ لنّ 

  

 ]:صالة  املفرتض خلف املتنفل[
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م سلّ ى هللا عليه و ى الفريضة مع رسول هللا صلّ معاذا كان يصلّ  ز صالة املفرتض خلف املتنفل ألنّ و جت
نية    )4/181(.  ع وهلم فريضةبقومه، هي له تطوّ فيسقط فرضه مث يصّلى مرة 

  

  ]جواز قطع االقتداء للعارض[

  )  4/182(.م صالته منفردا وإن مل خيرج منهاجيوز للمأموم أن يقطع القدوة ويت

  

 :أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام

ومقاصدها، وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء يف مام بتخفيف الّصالة حبيث ال خيل بسنتها أمر اإل
اجللوس بني السجدتني األركان اليت حتتمل التطويل وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون االعتدال و 

  .وهللا أعلم

  ]جواز التأخر عن اجلماعة لتطويل اإلمام[

  ).  184-4/183(م من عادة اإلمام التطويل الكثريز التأخر عن صالة اجلماعة إذا علجيو 

  

  ]هل يقعد املأموم إذا شّق عليه القيام[

فلة القيام وعجز عنه جاز له القعود   ) 6/63(.واتفق العلماء على أنه إذا شق على املقتدى يف فريضة أو 
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  ]إمامة األعمى[

لكن اختلفوا يف األفضل على ثالثة مذاهب، وهي  .ز إمامة األعمى البصراء وال خالف يف جواز ذلكجتو 
  )8/170( .ثالثة أوجه ألصحابنا

  

  ]إمامة الّزائر[

  )  1/244(. ز إمامة الزائر املزور برضاهجتو 

  :استحباب ميني اإلمام
قال القاضي حيتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو األظهر، ألن عادته صلى هللا عليه و سلم إذا  

  )5/221(.   انصرف أن يستقبل مجيعهم بوجهه

  

  

  

ر اإلمام القبلة بعد االنصراف[   ]استد

ر القبلة يف جلوسه للعلم أو  غريه مباح يستحّب إقبال اإلمام املصّلي بعد سالمه على أصحابه، واستد
  )15/35(.    وهللا أعلم

***************************************************************************  
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 :األمان

 :أمان املرأة

  )  5/232(.ة أمان املرأةصحّ بعض أصحابنا ومجهور العلماء  يرى -
لتعرض له ما دام يف أمان املسلمني للكافر صحيح فإذا أمنه به أحد املسلمني حرم على غريه ا -

  ).   144-9/143(    ...أمان املرأة والعبد صحيحو .    أمان املسلم

  ]مسلما يف أمانه أهانعقوبة من [

  ".فمن أخفر مسلما فعليه لعنه هللا"صلى هللا عليه و سلم  قال -
  ) 9/144(.من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه مسلم: معناه  -

***************************************************************************  

  

  :األمانة

ا الّتكليف اّلذي كّلف هللا تعاىل به عباده والعهد اّلذي أخذه : وأما األمانة فالظّاهر أّن املراد 
    )2/168(.عليهم

***************************************************************************  
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 :األمر

  )  8/155(.  ينبغي املسارعة إىل تنفيذ األوامر

  ]األمر يف األصل للوجوب[

  )4/76(.     واملختار الذي عليه مجهور الفقهاء وحمققو أهل االصول أن األمر للوجوب -
  )8/23(.خريه بشرط العزم على فعله حىت لو أّخره بال عزم عصى الواجب املوسع إمنا جيوز -

  

  ألمر الوارد بعد احلظر؟اماذا يفيد 

: وقد اختلف األصوليون املتكّلمون يف األمر الوارد بعد احلظر، فاجلمهور من أصحابنا وغريهم -
  .ءعلى أنّه للوجوب كما لوورد ابتدا

حة: وقال مجاعة منهم من أصحابنا وغريهم  -   ).   132-13/131(.أنّه لإل

  

  ]هل املندوب مأمور به؟[

  )6/220(    .املذهب املختار يف األصول أن املندوب مأمور به
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  ] هل األمر يقتضي التكرار؟[

والثاين . واختلف األصوليون يف أن األمر هل يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا ال يقتضيه 
قتضائه وال مينعهوالثالث يتوقف فيما زاد على مرة على الب. يقتضيه   )9/101(. يان فال حيكم 

    

مر جديد على املختار عند األصوليني   )8/16(  .جيب قضاء الفرائض 

***************************************************************************  

  
  .استخدام، احلجاب، العورة، استفتاء، السفر، اخللوة، العشرة، املال، الغرية: راجع: أمرأة

***************************************************************************  

  

  

  

 ] باعاالتّ  الفضائل،الشمائل، املعجزات، :ذات الّصلة[:األنبياء

  

  ]إال من الّرجال نيبّ  مل يبعث[

  ".كمل من الّرجال كثري، ومل يكمل من الّنساء غري مرمي بنت عمران وآسية امرأة فرعون"
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هذا احلديث يستدل به من يقول بنبّوة الّنساء ونبّوة آسية ومرمي، واجلمهور على : قال القاضي -
ما    .ن وولّيتان من أولياء هللا تعاىلليستا نبيّتني، بل مها صّديقتاأ

ما غريب ضعيف، وقد نقل مجاعة اإلمجاع على عدمها وهللا  - وهذا اّلذي نقله من القول بنبّو
  ).199-15/198(  .أعلم

  

  ]الّرسل تبعث من أنساب قومها[

  ) 12/105(.انقياد الناس لهأنه أبعد من انتحاله الباطل وأقرب إىل : احلكمة يف ذلك: قيل

  

لّتواضع[   ]ورعاية الغنم نشأة األنبياء 

لّتواضع: قالوا   ..واحلكمة يف رعاية األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم هلا ليأخذوا أنفسهم 

)14/5-6   .(  

  

مر به الّرسل[    ]:ما 

لصالة والزكاة والصلة والعفاف" :قال أبو سفيان هلرقل   ".مر 

لّرب واإلكرام وحسن املراعاة: أما الصلة  -   .فصلة األرحام وكّل ما أمر هللا به أن يوصل، وذلك 
  ) 12/106(.   الكّف عن احملارم وخوارم املروءة: وأما العفاف -
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  ]هل كان لقمان نبّيا؟[

حكيما ومل يكن نبيّا، اتّفق العلماء على أنّه كان : اختلف العلماء يف نبّوته، قال اإلمام أبو إسحاق الثعليب
ذا القول: إال عكرمة، فإنّه قال   ).   144-2/143(  .كان نبيّا، وتفّرد 

  

  ]؟االختالف يف أيهما أقدم إدريس أم نوح عليهما السالم[

لّنّيب الّصاحل واألخ الّصاحل" :ليلة اإلسراء صّلى هللا عليه وسّلم لنبّينا  إدريس قال   ".مرحبا 

ء الّنّيب : قال القاضي عياض رمحه هللا  هذا خمالف ملا يقوله أهل الّنسب والتّاريخ من أّن إدريس أب من آ
  ) 3/55)     (2/220(. صّلى هللا عليه وسّلم، وأنّه جّد أعلى لنوح صّلى هللا عليه وسّلم

  

  

  

  ]خلق هللا آدم بيده[

ب إضافة الّتشريف". خلقك هللا بيده ونفخ فيك من روحه" قوله يف آدم    .هو من 

  ]هل كان آدم رسوال؟[
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  .عليمهم اإلميان وطاعة هللا تعاىلإّن آدم إّمنا أرسل لبنيه ومل يكونوا كّفارا، بل أمر بت:قال القاضي 
  )3/55  (  

  ]خليل هللا إبراهيم عليه الّسالم[

ذان ليس يف حّبهما املوّيف حبقيقة احملّبة اللّ اخلليل معناه احملّب الكامل احملّبة، واحملبوب : وقال ابن االنباريّ 
  )3/56(  .نقص وال خلل

  ]تكليم هللا نبّيه موسى عليه السالم[

مجاع أهل الّسّنة على ظاهره، وأّن هللا تعاىل كّلم موسى حقيقة كالما مسع ه بغري واسطة، وهلذا أكد هذا 
بتة  تعاىل ال يشبه كالم غريه .   ملصدر   )3/57(  .والكالم صفة 

  
 ]أوصاف بعض األنبياء اخلَلقية عليهم الصالة والّسالم[

  )2/230(.  "أّما إبراهيم فانظروا إىل صاحبكم: قال -
  ".فإذا موسى عليه الّسالم ضرب من الرجال": قال صلى هللا عليه وسّلم -
سكان الراء، قال القاضي عياض  - .  هو الّرجل بني الّرجلني يف كثرة الّلحم وقّلته: هو 

)2/231(  
موسى آدم طوال كأنّه من رجال شنوءة، وقال عيسى جعد : "صّلى هللا عليه وسّلم الق -

  .هي قبيلة معروفةف: وأّما شنوءة".مربوع
لقصري هو الرجل بني الرجلني : فقال أهل اللغة" مربوع"وأّما  - لطويل البائن وال  يف القامة ليس 

  ..احلقري
ت يف صفته" أنه جعد"وأما   -   ؛سبط الرأس :ووقع يف أكثر الّروا
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جلعد هنا جعودة اجلسم، وهو اجتماعه واكتنازه، وليس املراد جعودة : فقال العلماء  - املراد 
  .الّشعر

  ).  227-2/226(.رالّشعر الّسبط هو املسرتسل ليس فيه تكس: قال أهل الّلغة -

  

  ].عيسى عليه السالمأخرىل أوصاف[

  .....".يعىن محّاما "فإذا ربعة أمحر كأمنا خرج من دمياس" -
نّه أمحر،  - وأما وصف عيسى صلوات هللا عليه وسالمه يف هذه الّرواية وهي رواية أيب هريرة  

نّه آدم، واآلدم األمسر ووصفه يف رواية ابن عمر رضي هللا عنهما   .بعدها 
ا وهللا افيجوز أن يتأول األمحر على اآلدم، وال يكون املراد حقيقة  - ألدمة واحلمرة بل ما قار

  )2/232(.أعلم

  

عماهلم الدنيوية[   ]أخذ األنبياء أجرة 

ا} لو شئت لتخذت عليه أجرا{ تعاىل  قوله  كل    )   15/141(. أي ألخذت عليه أجرة 

  

  ]األنبياء أحياء حياة برزخية ال يعلم كنهها إال هللا[

كيف حيّجون ويلّبون وهم أموات وهم يف الّدار اآلخرة وليست : فإن قيل: القاضي عياض قال -
  .دار عمل

  :شايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبةفاعلم أّن للم  -
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م، فال يبعد أن حيّجوا  :أحدها - م كالّشهداء بل هم أفضل منهم، والشهداء أحياء عند رّ ّ أ
م وإن كانوا قد  ويصّلوا كما ورد يف احلديث اآلخر، وأن يتقرّبوا إىل هللا تعاىل مبا استطاعوا، ألّ

ا وتعقبتها اآلخرة ا ّليت هي دار توّفوا فهم يف هذه الّدنيا اّليت هي دار العمل، حىت إذا فنيت مد
  ). 229-2/228(.  وذكر توجيهات أخرى رمحه هللا   .اجلزاء انقطع العمل

  

  قتل مّدعي الّنبّوة؟

  !مع أنّه اّدعى حبضرته النّبّوة؟ -ابن صيّاد-كيف مل يقتله الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم: فإن قيل -
  :فاجلواب من وجهني، ذكرمها البيهقّي وغريه  -
  .لغ واختار القاضي عياض هذا اجلواب أنّه كان غري: أحدمها  -
ذا اجلواب : والثّاين  - م مهادنة اليهود وحلفائهم، وجزم اخلطّاّيب يف معامل الّسنن  ّ أنّه كان يف أ

  .الثّاين
: ألّن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم بعد قدومه املدينة كتب بينه وبني اليهود كتاب صلح: قال  -

  )18/48(.  على أمرهم، وكان ابن صّياد منهم أو دخيال فيهمعلى أن ال يهاجوا ويرتكوا 

****************************************************************************  

  

  :االنتعال

  :استحباب لبس النعال وما يف معناها  

  ".راكبا ما انتعلاستكثروا من الّنعال فإّن الّرجل ال يزال : "يف غزوةصّلى هللا عليه وسّلم  الق  -
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لرّاكب يف خّفة املشّقة عليه وقّلة تعبه وسالمة رجله ممّا يعرض يف الطّريق من : معناه   - أنّه شبيه 
  .خشونة وشوك وأذى وحنو ذلك

املشي يف نعل واحدةأو خّف  يكرهلبس الّنعال يف اليمىن أّوال واخللع من اليسرى أّوال و  بّ يستحو 
  ). 75-14/74(.   واحد أو مداس واحد ال لعذر

**************************************************************************  

نه االستنجاء : انتقاص املاء لقاف والصاد املهملة وقد فسره وكيع يف الكتاب    ... فهو 

ملاء   )3/150(...وقيل هو االستنجاء 

**************************************************************************  

  .اجلنابة، املين، االحتالم، الغسل: راجع: إنزال

**************************************************************************  

  

  
 ].الزكاة، الصدقة، الزهد، املسألة الّنفقة، :املوضوعات ذات الصلة: [اإلنفاق

خللف   : احلث على النفقة وتبشري املنفق 
فيتضمن احلث على اإلنفاق معىن يف وجوه اخلري  "أنفق أنفق عليك:"يف احلديث القدسّي  جلّ قوله عز و  

خللف من فضل هللا تعاىل   )  7/79(.والتبشري 

 : احلث على االنفاق وكراهة اإلحصاء
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  .خار املال يف الوعاءعن اإلمساك والبخل وعن ادّ  هينّ النفقة يف الطاعة وال ورد احلّث على

ملعروف[   ]املرأة تنفق من مال األسرة 

  ). 119- 7/118(.ا على عادة غالب الناس ضىر يالصدقة منه بل  -أي الّزوج-وال يكره

  ]الّشح والبخل [

  ..وقيل هو البخل مع احلرصالّشّح أشّد البخل وأبلغ يف املنع من البخل، : قال مجاعة

  )   16/134(.   لى ما ليس عنده والبخل مبا عندهالّشّح احلرص ع: وقيل 

  

  ...اإلحسان إىل األرملة واملسكني  ينبغي

  .من الزوج هلا سواء كانت تزّوجت أم ال، وقيل هي اّليت فارقت زوجها: واألرملة -
رمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد  الّزوج، يت أرملة ملا حيصل هلا من اإلمسّ : قال ابن قتيبة  -

  ).113-18/112(.يقال أرمل الّرجل إذا فين زاده

  

  ).  115-18/114(:  نفاق على املساكني وابن الّسبيلفضل اإليف  كثرية  وردت أحاديث

  

  ]إعانة املكروبني[
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  .ويدخل يف كشف الكربة وتفرجيها من أزاهلا مباله أوجاهه أو مساعدته -
شارته ورأيه وداللته  -   )  16/135(.والظاهر أنّه يدخل فيه من أزاهلا 
  )17/116(. ينبغي إعانة امللهوف وعون املنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي األقدار -

**************************************************************************  

  .الغنيمة: راجع: األنفال

**************************************************************************  

  :االنقياد

جيب التسليم لكّل ما جاء به الشرع وإن كان بعضه ال تظهر حكمته للعقول وال يفهمه أكثر الّناس، وقد 
  )15/147(.  ال يفهمونه كلهم كالقدر

**************************************************************************  

  .املنكر: راجع: إنكار

**************************************************************************  

  

  .نصاب الّنقدين -الزّكاة: راجع: أوقية

******************************************************************************  

غ: راجع: [اإلهاب   ]د
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غ فأما بعده فال يسمى  واختلف أهل اللغة يف االهاب فقيل هو اجللد مطلقا وقيل هو اجللد قبل الد
  )4/54(  . أها

**************************************************************************  

  .الّذميّ : راجع: أهل الّذمة

**************************************************************************  

، الّدعوة، الذبح، الرقية ]أجر من أدرك من أهل الكتاب نبيّنا فآمن به: [اإلميان: راجع: أهل الكتاب
كيد استحباب[، السالم، جزية، الصيام ]الرقى اجلائزة وغري اجلائزة[ ه واستحباب فضل الّسحور و

  ].خريه وتعجيل الفطر

**************************************************************************  

م التشريق   .ويف األضحية.  الّرمي، وخطب احلج-احلج: راجع: أ

**************************************************************************  

  

  

  :اإليثار

لرّكوب وحنوه   )17/116(. يستحّب اإليثار 

**************************************************************************  
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  :اإليالء

لّيا وائتلى ائتالء: احللف على الشيء، يقال منه: وأصل االيالء يف اللغة -   ؛آىل يؤاىل إيالء 
حللف على االمتناع من وطء الزوجة  -   .وصار يف عرف الفقهاء خمتصا 
ال خالف بني العلماء أن جمرد اإليالء ال يوجب يف احلال طالقا وال  : قال القاضي عياض  -

  كفارة وال مطالبة؛
املؤيل : حابة والتابعني ومن بعدهممث اختلفوا يف تقدير مدته، فقال علماء احلجاز ومعظم الص  -

  ....فإن حلف على أربعة فليس مبؤل لى أكثر من أربعة أشهر،من حلف ع
  وال خالف بينهم أنه ال يقع عليه طالق قبل أربعة أشهر؛: قال -
وال خالف أنه لو جامع قبل انقضاء املدة سقط اإليالء، فأما إذا مل جيامع حىت انقضت أربعة   -

 وفقهاء أصحاب احلديثيقع الطالق، وقال علماء احلجاز ومصر : أشهر، فقال الكوفيون
  ..إما أن جتامع وإما أن تطلق: يقال للزوج: وأهل الظاهر كلهم

ئن؟ -  واختلف الكوفيون هل يقع طالق رجعّي أم 
فأما اآلخرون فاتفقوا على أن الطالق الذي يوقعه هو أو القاضي يكون رجعيّا إال أن مالكا   -

ومل حيفظ هذا  :قال القاضي عياض يقول ال تصح فيها الرجعة حىت جيامع الزوج يف العّدة،
  .الشرط عن أحد سوى مالك

ا بتلك   - ولو مضت ثالثة أقراء يف األشهر األربعة، فقال جابر بن زيد إذا طّلق انقضت عّد
  ).   89-10/88(    .األقراء؛ وقال اجلمهور جيب استئناف العدة

**************************************************************************  
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  :اإلميان

  ]تعريف اإلميان عند أهل الّسنة[

  .الّتصديق: وأصل اإلميان 

  ".اإلميان بضع وسبعون شعبة: "ىف قول الّنّيب صّلى هللا عليه وسلم: وقال اخلطّايب أيضا  -
بيان أّن اإلميان الّشرعّي اسم ملعىن ذى شعب وأجزاء، له أدىن وأعلى، واالسم : ىف هذا احلديث  -

يتعّلق ببعضها كما يتعّلق بكلها، واحلقيقة تقتضى مجيع شعبه، وتستوىف مجلة أجزائه، كالّصالة 
. فيهاة تقتضى مجيع أجزائها وتستو هلا شعب وأجزاء، واالسم يتعلق ببعضها، واحلقيق: الشرعية

)1/145(  

  

  ]تعريف اإلميان شرعا[

ذا تطّرق إليه : واإلميان ىف لسان الشرع - ألركان، وإذا فّسر  لقلب والعمل  هو الّتصديق 
دة والّنقص، وهو مذهب أهل الّسّنة   .الّز

ذه األمور الثالثة: فاملعىن الذى يستحق به العبد املدح والوالية من املؤمنني هو - : إتيانه 
جلوارح لّلسان والعمل  لقلب واإلقرار    .الّتصديق 

وذلك أنّه ال خالف بني اجلميع أنّه لو أقّر وعمل على غري علم منه ومعرفة بربّه ال يستحّق   -
  اسم مؤمن؛

  ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من الّتوحيد ال يستحّق اسم مؤمن؛  -
لفرائض ال وكذلك إذا أقّر  تعاىل وبرسله صلّ   - وات هللا وسالمه عليهم أمجعني، ومل يعمل 

لتصديق، فذلك غري مستحقّ  إلطالق، وإن كان ىف كالم العرب يسمى مؤمنا   يسّمى مؤمنا 
  ).147-1/145(...  ىف كالم هللا تعاىل
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 بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان

  ]اختالف العلماء يف الفرق بني اإلسالم واإلميان[

  ..العمل: الكلمة، واإلميان: اإلسالم: فقال: الّزهريفأّما  -
  . أّن االسالم واإلميان شيء واحدوذهب غريه إىل  -
والّصحيح من ذلك أن يقّيد الكالم ىف هذا وال يطلق، وذلك أّن املسلم قد يكون : قال اخلطّايب -

ال، فكّل مؤمنا ىف بعض األحوال، وال يكون مؤمنا ىف بعضها، واملؤمن مسلم ىف مجيع األحو 
  )    1/147(-1/144(مؤمن مسلم، وليس كّل مسلم مؤمنا؛

دة اإلميان ونقصانه وأن الناس يتفاوتون حىت يف التصديقوانظر [   ]تقرير اإلمام الّنووّي لز

)1/148-149  (  )2/132-133)  (3/63 (  

  

  

ها وفضيلة احلياء وكونه من اإلميان    : بيان عدد شعب اإلميان وأفضلها وأد

  .بضع وسبعون خصلة: فمعىن احلديث".  اإلميان بضع وسبعون شعبة" -
  ...أفضلها ال إله إال هللا وآخرها إماطة األذى عن الطريق -
ا، وال يقدح جهل ذلك يف اإلميان، إذ أصول اإلميان وفروعه معلومة  - ّمث إنّه ال يلزم معرفة أعيا

ا هذا العدد واجب يف اجلملة   ).   4-2/3(.  حمّققة، واإلميان 
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عتقاد املرء دين اإلسالم اعتقادا جازما[   ]إإلميان يثبت 

مذهب احملّققني واجلماهري من الّسلف واخللف أّن اإلنسان إذا اعتقد دين اإلسالم اعتقادا  -
  .كّفاه ذلك، وهو مؤمن من املوحدينجازما ال ترّدد فيه  

ا، خالفا ملن أوجب ذلك وجعله شرطا وال جيب عليه تعّلم أدلّة املتكّلمني ومعرفة هللا تعاىل   -
  .ىف كونه من أهل القبلة، وزعم أنّه ال يكون له حكم املسلمني إّال به

  .أصحابنا املتكلمني، وهو خطأ ظاهروهذا املذهب هو قول كثري من املعتزلة، وبعض   -

)1/210-211  .(  )1/240   ()5/25 (  

تّفاق أهل الّسّنة[   ]األعمال من اإلميان 

وأّما إطالق اسم اإلميان على األعمال، فمتفق عليه عند أهل احلق، ودالئله ىف الكتاب والّسّنة   -
. }وما كان هللا ليضيع إميانكم{: قال هللا تعاىل .كثر من أن حتصر وأشهر من أن تشهرأ

  )  2/78)  (2/72()  1/149(  .صالتكم: أمجعوا على أّن املراد

  

  

  ... بيان نقصان اإلميان بنقص الطّاعات 

الطّاعات تسّمى إميا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أّن من كثرت عبادته زاد إميانه ودينه، ومن  -
  .عبادته نقص دينه نقصت

مث به، كمن ترك الّصالة أو الّصوم أو غريمها من العبادات   - مثّ نقص الّدين قد يكون على وجه 
  ذر؛الواجبة عليه بال ع

  .و غري ذلك ممّا ال جيب عليه لعذروقد يكون على وجه ال إمث فيه، كمن ترك اجلمعة أو الغزو أ  -
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 ).   68-2/65(.   ئض الّصالة والّصوموقد يكون على وجه هو مكّلف به كرتك احلا  -

  

ملعصية على إرادة نفي كماله ملعاصي  ونفيه عن املتلّبس    : نقصان اإلميان 

  ...".ال يزين الّزاين حني يزين وهو مؤمن: "صّلى هللا عليه وسّلم الق   -
أّن معناه ال : هذا احلديث ممّا اختلف العلماء ىف معناه، فالقول الّصحيح اّلذي قاله احملّققون  -

يفعل هذه املعاصي، وهو كامل اإلميان، وهذا من األلفاظ اّليت تطلق على نفي الّشيء، ويراد 
  ...نفي كماله

  

  ]يدة أهل السّنة يف مرتكب الكبريةعق[

ع أهل احلّق على أّن الزّاين والّسارق والقاتل وغريهم من أصحاب الكبائر غري الّشرك ال يكفرون أمج
بوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصّرين على الكبائر كانوا ىف  قصو اإلميان، إن  بذلك، بل هم مؤمنون 

م مثّ أدخلهم اجلّنةاملشيئة، فإن شاء هللا تعاىل عفا عنه   ...م وأدخلهم اجلّنة أّوال، وإن شاء عّذ

  

  ]أقوال أخرى للعلماء يف مثل هذه األحاديث[

ّول بعض العلماء هذا احلديث    .على من فعل ذلك مستحّال له مع علمه بورود الشرع بتحرميه: و

  ).42-2/41(.    وذكر تفسريات أخرى ألهل العلم
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كالما  لإلمام ابن الّصالح رمحه   الشارح دا، نقلعلى صاحب الكبرية إال مقيّ لفظ اإلميان ال يطلق 
  ).  148-1/147( .يف املسألة هللا يقرر فيه مذهب أهل السّنة

  )  2/143(.   ملعاصي ال تكون كفرا وهللا أعلما]املعاصي ليست بكفر[

  

  ).   184-2/183(:   طمأنينة القلب بتظاهر األدّلة اددتز 

  

  ]عند املرجئة ومن وافقهم والّرد عليهم اإلميان[

لّلسان دون عقد القلب؛: وقالت الكرّامية وبعض املرجئة  -   اإلميان هو اإلقرار 
  .إمجاع األمة على إكفار املنافقني وإن كانوا قد أظهروا الّشهادتني: ومن أقوى ما يرّد به عليهم  -

)1/147   (  

ا وجه هللا تعاىلأال تراه قال ال: "صلى هللا عليه وسّلم قوله -   ". إله إال هللا يبتغى 
دة  - نّه يكفي ىف اإلميان الّنطق من غري اعتقاد : وىف هذه الّز رّد على غالة املرجئة القائلني 

م تعّلقوا مبثل هذا احلديث، و  دة تدمغهم وهللا أعلمفإ   )  1/244(.    هذه الّز
لّلسان ال ينفع إّال إذا اق"...  - لقلب، خالفا للكرّامية وغالة املرجئة إّن اإلقرار  رتن به االعتقاد 

يكفي اإلقرار، وهذا خطأ ظاهر يرّده إمجاع املسلمني والّنصوص يف إكفار املنافقني، : يف قوهلم
  ).     181- 2/180(".  وهذه صفتهم
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االستثناء :أم يقول أ مؤمن إن شاء هللا، وهذه املسألة معروفة مبسألة أ مؤمن؟: هل يقول اإلنسان[
  ]:يف اإلميان

  .أ مؤمن :واختلفا العلماء من الّسلف وغريهم ىف إطالق اإلنسان قوله  -
  .أ مؤمن إن شاء هللا :أ مؤمن، مقتصرا عليه، بل يقول: ال يقول: فقالت طائفة  -
إن شاء هللا، وهذا هو املختار وقول أهل : نه اليقولإىل جواز اإلطالق وأ :وذهب آخرون -

  ).  150-1/149(.التحقيق

  

ملشيئة؟[   ]هل يطلق بكفر الكافر أم يعّلق 

  يقال هو كافر، وال يقول إن شاء هللا؛: وأّما الكافر ففيه خالف غريب ألصحابنا، منهم من قال

نظرا  هو كافر إن شاء هللا: هو ىف الّتقييد كاملسلم على ما تقّدم، فيقال على قول التقييد: ومنهم من قال 
ا جمهولة،   )   1/150(.وهذا القول اختاره بعض احملققني وهللا أعلم إىل اخلامتة، وأ

  

  ]املؤمن القوّي واملؤمن الّضعيف[

لقوة هنا -   ... أمور اآلخرةعزمية الّنفس والقرحية يف: واملراد 
فمعناه يف كّل من القوّي والّضعيف خري " ويف كل خري"وأّما قوله صلى هللا عليه وسّلم   -

يت به الّضعيف من العباداتالشرتاكهما يف اإلميان مع    )  16/215(.    ما 
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  ]:ومعىن ذلك لقاء هللاإلميان ب[

جلمع بني اإلميان بلقاء هللا تعاىل  - النتقال إىل  :اللقاء: والبعث، فقيلواختلف ىف املراد  حيصل 
  .بعده عند قيام الّساعة: والبعث دار اجلزاء،

  .اللقاء ما يكون بعد البعث عند احلساب: وقيل  -
للقاء - رؤية هللا تعاىل، فإن أحدا ال يقطع لنفسه برؤية هللا تعاىل، ألّن الّرؤية : مث ليس املراد 

ملؤمنني،   )1/162(.  مباذا خيتم لهوال يدري اإلنسان خمتصة 
-   

  :وجوب اإلميان برسالة نبّينا حمّمد صّلى هللا عليه وسّلم إىل مجيع النّاس ونسخ امللل مبلّته

  .سالة نبيّنا صلى هللا عليه وسّلمكّلها بر   نسخت امللل  -
داللة على أّن من مل تبلغه دعوة اإلسالم فهو معذور، وهذا جار على ما  مفهوم الدليل ويف  -

 .أنّه ال حكم قبل ورود الّشرع، على الصحيح وهللا أعلم: تقدم يف األصول

)2/186-188   .(  

إلميانالّنّيب صلى هللا  شهد[   )  1/175) (1/174(). 244-1/243(]عليه وسّلم لبعض أصحابه 

  

  : حّب األنصار وعلّي رضى هللا عنهم  من اإلميان وعالماته، وبغضهم من عالمات الّنفاق 

)2/63-64   .(  
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إلميان  تعاىل ورسوله صلى هللا عليه و سلم وشرائع الّدين والدعاء إليه والسؤال عنه  األمر 
  :وحفظه وتبليغه من مل يبلغه

ئع الدين وأوهلا ، وأنّه أمرهم بشراهللا صلى هللا عليه وسّلمم وفد عبد القيس على رسول و قدفيه حديث 
  ).    184-1/181(..   اإلميان 

  

  :حالوة اإلميان

استلذاذ الطّاعات وحتّمل املشّقات يف رضى هللا عّز وجّل : معىن حالوة اإلميان: قال العلماء رمحهم هللا
نيا وحمّبة العبد ربّه سبحانه وتعاىل بفعل طاعته ورسوله صّلى هللا عليه وسلم وإيثار ذلك على عرض الدّ 

  )   2/13(.   وترك خمالفته، وكذلك حمبة رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم

إلسالم دينا  ومبحّمد صّلى هللا عليه وسلم رسوال فهو مؤمن وإن  - من رضي  رّ و
  :ارتكب املعاصي الكبائر

غري طريق اإلسالم ومل يسلك إّال ما يوافق شريعة حمّمد صّلى مل يطلب غري هللا تعاىل ومل يسع يف  -
هللا عليه وسّلم، وال شّك يف أّن من كانت هذه صفته فقد خلصت حالوة اإلميان إىل قلبه وذاق 

  )    2/2(    .طعمه

  

  ]:اإلميان إذا استقّر يف القلب[
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عنه فقال املؤلف ورد يف جواب أيب سفيان هلرقل أن الصحابة ال يرجعون عن دينهم سخطة  -
  :رمحه هللا

فألن من دخل على بصرية يف أمر حمّقق ال يرجع عنه خبالف من دخل يف : وأما سؤاله عن الّرّدة -
طيل   )   12/106(  .أ

  

  :بيان الوسوسة يف اإلميان وما يقوله من وجدها

لوسوسة لعجزه عن إغوائهالّشيطان إمنا يوسوس ملن أيس من إغوائه، فينك -   .د عليه 
تيه من حيث شاء، وال يقتصر يف حّقه على: وأما الكافر - الوسوسة، بل يتالعب به   فإنّه 

  .كيف أراد
إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إىل هللا تعاىل يف دفع شرّه عنه، وليعرض عن الفكر يف ذلك، ف -

لفساد واإلغواء فليعرض عن  وليعلم أّن هذا اخلاطر من وسوسة الّشيطان، وهو إمنا يسعى 
الشتغال بغريها، وهللا أعلم  .اإلصغاء إىل وسوسته وليبادر إىل قطعها 

)2/153-156  .(  

  

  

إلميان للخائفجيو و    )   2/179(:    ز االستسرار 

إلميان من غري دليل قاطع ىهوين تأّلف قلب من خياف على إميانه لضعفه يو   : عن القطع 

)2/180  (  
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  ]هّينا فآمن بأجر من أدرك من أهل الكتاب نب[

  .كما صرح به هنا  ،م فآمن به، فله أجرانسلّ ى هللا عليه و من أدرك من أهل الكتاب نبّينا صلّ  

)12/109 (  

  

وجوب حمّبة رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم أكثر من األهل والوالد والوالد والّناس    -
  .أمجعني، وإطالق عدم اإلميان على من مل حيّبه هذه احملّبة

ال يؤمن عبد حّىت أكون أحّب إليه من أهله وماله والّناس : "صّلى هللا عليه وسّلم الق -
  ".أمجعني

ومعىن احلديث أّن من استكمل اإلميان علم أّن حّق الّنّيب صّلى هللا : قال ابن بطّال رمحه هللا -
ّلم استنقذ عليه وسّلم آكد عليه من حّق أبيه وابنه والنّاس أمجعني، ألّن به صّلى هللا عليه وس

  )   1/239(:ينظر أيضا)    2/15(. من النّار وهدينا من الّضالل

  

  ]وتوقريه الشفقة على رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم[

 " فكان متكئا فجلس فما زال يكّررها حّىت قلنا ليته سكت: "قال أبو بكرة  -
عليه وسّلم، وكراهة ملا يزعجه، فإّمنا قالوه ومتّنوه شفقة على رسول هللا صلى هللا  -

  )  2/88(.ويغضبه
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  "  وما كنت أطيق أن أمأل عيين: "يف حديث عمر ابن العاص[

  .ما كانت الصحابة  عليه من توقري رسول هللا صّلى هللا عليه و سلم وإجالله: وفيه

)2/138  (  

  

  )   2/16(: اخلري أن حيّب ألخيه املسلم ما حيّب لنفسه من: من خصال اإلميان

  :تفاضل أهل اإلميان فيه ورجحان أهل اليمن فيه

  "....أال إن اإلميان ها هنا: أشار الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم بيده حنو اليمن فقال"  -

املوجودون منهم حينئذ، ال كّل أهل : مث املراد بذلك: "........الح رمحه هللاقال ابن الصّ 
 تعاىل على هذا هو احلّق ىف ذلك ونشكر هللا الّلفظ ال يقتضيه،اليمن ىف كّل زمان، فإّن 

  )2/34(  :ينظر أيضا).  33- 2/29(."علمهدايتنا له وهللا أ

  

  . ال يدخل اجلّنة إّال املؤمنون، وحمّبة املؤمنني من اإلميان وإفشاء الّسالم سبب حلصوهلا

)2/35-36  .()2/122 (  

  

 ]:ابتالء املؤمن يف الّدنيا[
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  كثري اآلالم يف بدنه أو أهله أو ماله وذلك مكّفر لسيئاته ورافع لدرجاته؛املؤمن   -
ا يوم القيامة كاملة  - تى    .وأّما الكافر فقليلها، وإن وقع به شيء مل يكفر شيئا من سيئاته بل 

)17/151-153   .(  

  

 : مثل املؤمن مثل النخلة

ملسلم يف كثرة خريها ودوام ظّلها وطيب مث - رها ووجوده على الّدوام، فإنّه من حني وشبه النخلة 
  يطلع مثرها ال يزال يؤكل منه حّىت ييبس؛

ا، فيستعمل جذوعا وحطبا   - وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثرية، ومن خشبها وورقها وأغصا
وعصيا وخماصر وحصرا وحباال وأواين وغري ذلك، مث آخر شيء منها نواها وينتفع به علفا 

  لإلبل؛
ا وحسن هيئة مثرها، فهي منافع كلها وخري ومجال؛  -   مثّ مجال نبا
كما أّن املؤمن خري كّله من كثرة طاعاته ومكارم أخالقه، ويواظب على صالته وصيامه وقراءته    -

 .وذكره والّصدقة والّصلة وسائر الطّاعات وغري ذلك، فهذا هو الصحيح يف وجه التشبيه

)17/153-154  .(  

  

  

  :اإلميان آخر الّزمانذهاب 

  ".ال تقوم الّساعة حّىت ال يقال يف األرض هللا هللا: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم: فيه  -
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    )2/178(.    لقيامة إمنا تقوم على شرار اخللقهو أّن ا: معىن احلديث -

  

م من أهوال القيامة[ ميا   )  3/27( ]   جناة الّناس 

  

  ]قلبه إميانال خيلد يف الّنار من كان يف [

ا -وهللا أعلم -من مات من هذه األّمة غري مشرك  غفر له املقحمات، واملراد - أنه ال : بغفرا
خيلد يف النّار، خبالف املشركني، وليس املراد أنّه ال يعذب أصال، فقد تقّررت نصوص الّشرع 

  )  3/3(  .وإمجاع أهل الّسّنة على إثبات عذاب بعض العصاة من املوّحدين
ومذهب أهل احلّق أّن كّل من مات غري مشرك  تعاىل مل خيلد يف النّار وإن كان مصرّا على  -

 )   3/22)(3/75(.    الكبائر

******************************************************************* 

 

  

  

  حرف الباء

********************************************** 
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حة ميتات البحر: األطعمة: راجع: البحر عرش إبليس على : الفتنة. الغزو يف البحر: واجلهاد.  إ
  . البحر

********************************************** 

  
  .اإلنفاق، االستعاذة: راجع: خبل

********************************************** 

  

  :البدعة

  ]كّل بدعة ضاللة[

 4. هذا عام خمصوص واملراد غالب البدع" وكل بدعة ضاللة"ى هللا عليه و سلم قوله صل -

                                                 
ق على عمومه من غري ختصيص، والتخصيص املزعوم " كل بدعة ضاللة"والصواب أن قوله صلى هللا عليه وسّلم : قلت"4

  :ال دليل، واألدلة قامت على ذّم عموم البدع من أوجه كما يقول الشاطيب، وهي
ت فيها ما يقتضي أن منها ما هو هدى، وال جاء : أوال ا مل يقع فيها استثناء البتة ومل  ا جاءت مطلقة عامة على كثر إ
  ...كل بدعة ضاللة إال كذا وكذا وال شيء من هذه املعاين: فيها
ا شواهد أنه قد ثبت يف األصول العلمية أن كل قاعة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت يف مو : نيا اضع كثرية وأتى 

ا تقييد وال ختصيص مع تكررها وإعادة تقررها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها  على معان فرعية ومل يقرتن 
  ...وما أشبه ذلك }وال تزر وازرة أخرى{ : من العموم، كقوله تعاىل

ّمها كذلك وتقبيحها واهلروب عنها وعّمن اّتسم بشيء إمجاع السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومن يليهم على ذ: لثا
بت، فدّل على أن كّل بدعة ليست حبق بل  منها، ومل يقع منهم يف ذلك توقف وال مثنوية، فهو حبسب االستقراء إمجاع 

  .هي من الباطل
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  .هي كل شيء عمل على غري مثال سابق: قال أهل اللغة  -
  . البدعة مخسة أقسام واجبة ومندوبة وحمرمة ومكروهة ومباحة: قال العلماء  -
-  

 

من األحاديث الواردة، فإذا عرف ما ذكرته علم أن احلديث من العام املخصوص وكذا ما أشبهه  -
  "نعمت البدعة: "ويؤيد ما قلناه قول عمر بن اخلطاب  يف الرتاويح

مؤكدا بكل بل يدخله التخصيص " كل بدعة"وال مينع من كون احلديث عاما خمصوصا قوله   -
  )7/104).(155-6/154(. }تدمر كل شيء{مع ذلك كقوله تعاىل 

ت يف الدين[   ]رّد احملد

                                                                                                                            
ب مضادة الشارع واطراح الشرع، وكّل ما  : رابعا ذه املثابة فمحال أن أن متعلق البدعة يقتضي ذلك بنفسه ألنه من  كان 

  .ينقسم إىل حسن وقبيح وأن يكون منه ما ميدح منه وما يذم، إذ ال يصح يف معقول وال منقول استحسان مشاقة الشرع
: إذ لو قال الشارع... ولو فرض أنه جاء يف النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم مل يتصور: خامسا

  .لصارت مشروعة احملدثة الفالنية حسنة
  .ملا ثبت ذّم البدع ثبت ذّم صاحبها: سادسا
: على صحة تقسيم البدعة إىل حسنة وسّيئة فهو خطأ من وجوه..." من سّن يف اإلسالم"أما االستدالل حبديث : سابعا

، ..."عليكم بسنيت: "إّن لفظ السنة يف هذا احلديث لغوي وليس شرعيا اصطالحيا كما هو احلال يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: أحدها
  ".من رغب عن سنيت فليس مّين : "وقوله
ه من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: نيها ومن املعلوم أنه ال يوجد يف سنة النيب شيء سّيء، " من سن يف اإلسالم سنة سيئة: "يظهر ما قرر

  )142-141\2: اماالعتص. (فيتعني من هذه القرينة محل لفظ السنة يف احلديث على املعىن اللغوي
م وينظر يف إنكارهم : قال الشيخ مشهور مل مقوال والتحسني البدعي مردود عند السلف وغري معمول به كما يظهر ملن 

ا احملسن للبدع كقول عمر يف صالة قيام رمضان ا " نعمت البدعة هذه: "وما ورد عنهم من ألفاظ يتعلق  ال خترج عن كو
ود والتعقبات على ما وقع لإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم من التأويل يف الصفات وغريها الرد": (راجع. (بدعة لغوية

  ).فإنه مهم جدا 275- 261: :من املسائل املهّمات
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حداثها.... ّل البدع واملخرتعاتترّد ك   )12/16(.  سواء أحدثها الفاعل أو سبق 

  

  :جزاء من سّن سّنة حسنة أو سّن سّنة سّيئة

  )11/166(.   من ابتدع شيأ من اخلري كان له مثل أجر كل من يعمل به إىل يوم القيامة

خلريات وسّن السنن احلسنات والتحذير من  طيل واملستقبحاتورد احلث على االبتداء    ..اخرتاع األ

)7/104(  

  

  ]ذّم أهل البدع[

اوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم   )16/220(.   ومنهم املتعّمقون الغالون ا

  

  ]بغض أهل البدع[

  .يعين إىل جندة احلروري من اخلوارج".  لوال أن أكتم علما ما كتبت إليه: "قال ابن عباس

 )12/190(    

  ]البدعهجران أهل [
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يشرع هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي الّسّنة مع العلم وأنّه جيوز هجرانه دائما، والّنهي عن  -
م إّمنا هو فيمن هجر حلّظ نفسه ومعايش الّدنيا ّ   .اهلجران فوق ثالثة أ

م دائما  -     )17/92(   )13/106(.    وأّما أهل البدع وحنوهم فهجرا

  )17/93(  .وال يسلم على املبتدعة وحنوهم

يستحب لإلمام عند وقوع بدعة أو أمر حيتاج إىل بيانه أن خيطب الناس ويبني هلم حكم ذلك وينكر على 
  )10/144(  .من ارتكب ما خيالف الشرع

  

  ]إخباره ملسو هيلع هللا ىلص مبجيء دعاة الشرّ [

م إليها قذفوه فيها: "قال صّلى هللا عليه وسّلم    ".دعاة على أبواب جهنم من أجا

هؤالء من كان من األمراء يدعو إىل بدعة أو ضالل آخر، كاخلوارج والقرامطة وأصحاب : قال العلماء 
    )12/237(.    احملنة

  

  ]حرص الكّفار وأهل الضالل على إغواء املسلمني[

  ".ومل جيعلك هللا بدار هوان وال مضيعة فاحلق بنا نواسك: "لقول ملك غّسان لكعب بن مالك

  )  17/94(.   ومعناه نشاركك فيما عند
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  ]الّرواية عن أهل البدع[

املبتدع اّلذي يكفر ببدعته ال تقبل روايته : قال العلماء من احملّدثني والفقهاء وأصحاب األصول -
  التّفاق؛

ا، فاختلفوا يف روايته، فمنهم من رّدها مطلقا لفسقه وال ينفعه التأويل؛  -   وأّما اّلذي ال يكفر 
من قبلها مطلقا إذا مل يكن ممّن يستحّل الكذب يف نصرة مذهبه أو ألهل مذهبه، : ومنهم  -

  ..سواء كان داعية إىل بدعته أو غري داعية
  .من قال تقبل إذا مل يكن داعية إىل بدعته، وال تقبل إذا كان داعية: ومنهم  -
  .وهذا مذهب كثريين أو األكثر من العلماء، وهو األعدل الصحيح  -
اختلف أصحاب الشافعى يف غري الّداعية، واتفقوا : ل بعض أصحاب الشافعى رمحه هللاوقا  -

    )1/60(.  على عدم قبول الّداعية

******************************************************************************  

  

  

  

  

  

  :البدنة
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فقال مجهور أهل اللغة ومجاعة من الفقهاء يقع على الواحدة من االبل والبقر والغنم مسيت بذلك لعظم  
إلبل ا، وخصها مجاعة   . بد

تفاقهم    )6/136(  .والبدنة والبقرة يقعان على الذكر واألنثى 

******************************************************************************  

  

  .اإلسراء: راجع: الرباق

******************************************************************************  

  :الربّ 

الّرب يكون مبعىن الّصلة ومبعىن الّلطف واملربّة وحسن الّصحبة والعشرة، ومبعىن الطّاعة، وهذه : قال العلماء 
  )  16/111( .األمور هي جمامع حسن اخللق

  
  ]تعّذر جهة الربّ [

ما نوى اإلنسان صرفه يف جهة بّر فتعّذرت عليه تلك اجلهة يستحّب له بذله يف جهة أخرى  -
لّنذر     )13/39(    .من الّرب وال يلزمه ذلك ما مل يلتزمه 

******************************************************************************  
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  ]صلة الرحم، العقوق: الصلةذات : [بّر الوالدين

  

ما أحّق به ّ   :بّر الوالدين وأ

  .جاء احلّث على بّر األقارب وأّن األّم أحّقهم بذلك مثّ بعدها األب مثّ األقرب فاألقرب

ة املشاق يف محله مثّ وضعه مثّ : قال العلماء  وسبب تقدمي األّم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعا
  )  16/102(.    ه وخدمته ومتريضه وغري ذلكإرضاعه مثّ تربيت

  

  ]ضابط بّرمها[

فهو اإلحسان إليهما وفعل اجلميل معهما، وفعل ما يسّرمها، ويدخل فيه اإلحسان إىل : وأّما بر الوالدين
  )    2/76(.     العقوق: صديقهما، كما جاء يف الّصحيح؛ وضّد الّرب 

خلدمة أو ال نفقة أو غري ذلك سبب لدخول اجلّنة، فمن قّصر يف ذلك فاته وبّرمها عند كربمها وضعفهما 
  )  16/109(.    دخول اجلّنة وأرغم هللا أنفه

  ]تقدمي بّر الوالدين على اجلهاد اّلذي مل يتعّني وجوبه[

ذن املسلم منهما؛ - ما إذا كا مسلمني أو  ذ   ال جيوز اجلهاد إّال 
ما عند ا  -   .لّشافعي ومن وافقه، وشرطه الّثوريفلو كا مشركني مل يشرتط إذ
  .هذا كّله إذا مل حيضر الّصّف ويتعّني القتال، وإّال فحينئذ جيوز بغري إذن  -
    )16/104(.   وأمجع العلماء على األمر برب الوالدين وأّن عقوقهما حرام من الكبائر  -
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لّصالة وغريها   :تقدمي الوالدين على الّتطوّع 

  . اّلذي آثر الّصالة على إجابتها، فدعت عليه فاستجاب هللا هلاقّصة جريج : فيه  

)16/105(    

  

    )11/136(.  أن لألب واألم منع الولد من حجة التطوع دون حجة الفرض: ومذهبنا ومذهب مالك

  :صلة أصدقاء األب واألّم وحنومهافضل 
  لّرب األب وإكرامه لكونه بسببه؛ورد فضل صلة أصدقاء األب واإلحسان إليهم وإكرامهم وهو متضّمن 

  ).   110-16/109(.     وتلتحق به أصدقاء األّم واألجداد واملشايخ والّزوج والّزوجة 

  ]األقارب بعد الوالدين[

  .وأمجعوا على أّن األّم واألب آكد حرمة يف الّرب ممّن سوامها: قال القاضي -
ك"هللا عليه وسّلم وترّدد بعضهم بني األجداد واإلخوة لقوله صّلى : قال  - ك أد   ".مثّ أد
حدمها، ّمث بذي الّرحم غري  - بوين على من أدىل  ويقّدم األقرب فاألقرب، ويقّدم من أدىل 

  احملرم، كابن العّم وبنته، وأوالد األخوال واخلاالت وغريهم؛
ملوىل من أعلى وأسفل، ّمث اجلار  - ملصاهرة، مثّ    .مثّ 
ّدار على اجلار، وكذا لو كان القريب يف بلد آخر قّدم على اجلار ويقّدم القريب البعيد ال  -

  االجنّيب؛
حملارم وهللا أعلم  -   )   16/102(.     وأحلقوا الّزوج والّزوجة 
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***************************************************************************  

  

  

  ]تربك: ذات الصلة: [الربكة

  ]قّلة الربكةالقحط احلقيقي هو [

لّسنة هنا".   ليست الّسنة أن ال متطروا: "لقوله صّلى هللا عليه وسّلم   )18/31(. القحط: واملراد 
    

  ]كثرة الربكة يف املبهمات[

هوالت واملبهمات     )18/107(.     الربكة أكثر ما تكون يف ا

***************************************************************************  

  

  .الّطهارة: راجع: البزاق والبصاق

**********************************************************************  

  .القرآن، الّصالة: راجع: البسملة

*********************************************************************  
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  :البشارة

خلري -   )17/101(. يستحّب التّبشري 
  .يستحّب الّتبشري والّتهنئة ملن جتّددت له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه كربة شديدة وحنو ذلك -

 

وهذا االستحباب عام يف كّل نعمة حصلت وكربة انكشفت سواء كانت من أمور الّدين   -
  )17/117)(17/95(.  أوالّدنيا

  )17/101(. يستحّب اكرام املبشر خبلعه أو حنوها -
. اع الّناس عند إمامهم وكبريهم يف األموراملهّمة من بشارة ومشورة وغريمهايستحّب اجتم -

)17/101(  
  )17/101(. يستحّب سرور اإلمام وكبري القوم مبا يسّر أصحابه وأتباعه -

*************************************************************************  

  

  

  :البغاة

      ).213-1/212(.  جيب قتال أهل البغي
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حلق"   ."تكون أمىت فرقتني فتخرج من بينهما مارقة تلى قتلهم أوالمها 

لقتال عن اإلميان وال يفسقون وهذا مذهبنا ومذهب  ن الطائفتني مؤمنون ال خيرجون  وفيه التصريح 
  ).    168-7/167(.    موافقينا

  

 ]ال يكفر البغاة مبجّر البغي[

يكفرون فريثون ويورثون ودمهم يف حال القتال هدر، وكذا أمواهلم اليت تتلف وأما البغاة الذين ال  -
  يف القتال؛

م ال يضمنون أيضا ما أتلفوه على أهل العدل يف حال القتال من نفس ومال؛  -   واألصح أ
  .وما أتلفوه يف غري حال القتال من نفس ومال ضمنوه  -
م وسالحهم يف حال  -   .احلرب عند وعند اجلمهور وال حيل االنتفاع بشيء من دوا

 )7/170(    

***************************************************************************  

  
  .الكالم: راجع: بالغة

***************************************************************************  
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  ].االحتالم، املينّ الصّيب، اليتيم، احليض، : ذات الصلة: [البلوغ

: حتديد البلوغ خبمس عشرة سنة هو مذهب الشافعى واألوزاعّي وابن وهب وأمحد وغريهم، قالوا
  .ستكمال مخس عشرة سنة يصري مكّلفا وإن مل حيتلم، فتجرى عليه األحكام من وجوب العبادة وغريه

)13/12(  

  

  ]هل يطلق لفظ الغالم على البالغ؟[

    )15/140(.     حقيقة الغالم تطلق على غري البالغ وهذا قول اجلمهور

***************************************************************************  

  
  .النجاسة، االستجمار، االستطابة: راجع: البول

***************************************************************************  

  

  

  :البيان

  )5/61(    .ال يؤخر البيان عن  وقت احلاجة -
  )8/42(    .خري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز وهللا أعلم -
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  )7/225(  .خري البيان إىل وقت احلاجة جائز عند مجاهري األصوليني -
لفعل يف النفوس وأبعد من التأويل وهللا أعلم -   )3/123(  .والبيان أوقع 

***************************************************************************  

  

  ]اإلمارة، اهلجرة، اجلهاد: ذات الصلة: [البيعة

ملبايعة - املعاهدة وهي مأخوذة من البيع، ألّن كل واحد من املتبايعني كان ميّد يده إىل : املراد 
خذ الكفّ    .صاحبه، وكذا هذه البيعة تكون 

  .ملا فيها من املعاوضة ملا وعدهم هللا تعاىل من عظيم اجلزاء: مسّيت مبايعة: قيلو   -

)12/229-230     .(  

  ]بيعة األنصار رسول هللا على الّنصرة[

يع رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم األنصار فيها على اإلسالم وأن يودوه  وليلة العقبة هي اللّيلة اّليت 
    ).88-17/87(.    وينصروه

  

  :البيعة على الّسمع والطّاعة فيما استطاع 

    )13/11(. فيما استطعت، لئال يدخل ىف عموم بيعة ما ال يطيقه: اإلمام يلقن  أن يقول أحدهم

  ]ال تشرتط مبايعة كّل أحد[
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ّل والعقد، وإمنا فقد اتّفق العلماء على أنّه ال يشرتط لصّحتها مبايعة كّل النّاس وال كّل أهل احل: أما البيعة
  .يشرتط مبايعة من تيّسر إمجاعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس

  

  ]بيعة علّي بن أيب طالب أ بكر الّصّديق[

، ومع هذا فتأّخره ليس بقادح يف البيعة وال فيه ّخر علّي  عن البيعة    .، واعتذر أبو بكر 

ّخر علّي عن البيعة[    ]سبب 

أنّه مع وجاهته وفضيلته يف نفسه يف كّل شيء وقربه من الّنيب صّلى هللا : وكان سبب العتب  -
مر إال مبشورته وحضوره   .عليه وسّلم وغري ذلك رأى أنه ال يستبد 

لبيعة من أعظم  - م رأوا املبادرة  مصاحل  وكان عذر أيب بكر وعمر وسائر الّصحابة واضحا، ألّ
خريها حصول خالف ونزاع ترتتب عليه مفاسد عظيمة  ..املسلمني، وخافوا من 

)12/77-78.(    

  

  ]:صّحة بيعة أيب بكر[

      )12/79(.    وانعقد اإلمجاع علي صحة بيعة أيب بكر

  :البيعة على املوت

على اجلهاد، أي والصرب أي الصرب وإن آل بنا ذلك إىل املوت، ال أّن املوت مقصود يف نفسه، وكذا البيعة 
    )13/3(  .فيه وهللا أعلم
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  :كيفّية بيعة الّنساء

خذ الكّف مع الكالم  لكالم من غري أخذ كّف، وبيعة الّرجال    .بيعة الّنساء تكون 

)13/10(    

  

  ]بيعة الصبيان للتشريف[

      )14/126(.  وهذه بيعة تربيك وتشريف ال بيعة تكليف

*****************************************************************************  

  

  

  

  ...]املال، الوكالة، العارية، اإلفالس، احلوالة: ذات الصلة: [البيوع

وكذلك شريت : تقول العرب بعت مبعىن بعت ما كنت ملكته، وبعت مبعىن اشرتيته، قال: قال األزهريّ  
ئع، ألّن الثّمن واملثمن كل منهما مبيعوك: قال.  ملعنيني     ).154-10/153(.  ّل واحد بيع و
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  ]الّتكسب جبميع أشكاله أفضل من البطالة[

  .جيوز االحتشاش للتكسب وبيعه  وال ينقص املروءة، وجيوز بيع الوقود للّصّواغني ومعاملتهم

)13/143(    

لتجارة[   ]اشتغال الصحابة 

ألسواق"قال عمر      )14/134(.  أي الّتجارة واملعاملة يف األسواق" أهلاين عنه الّصفق 

  ] األسواق مراكز الشيطان[
ا معركة الّشيطان"قوله يف الّسوق   ّ   ".إ

  .بطال بعضهم بعضا فيها ومصارعتهماملعركة بفتح الرّاء موضع القتال ملعاركة األ: قال أهل الّلغة 

ملعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغّش   هلها ونيله منهم  فشّبه الّسوق وفعل الّشيطان 
واخلداع واألميان اخلائنة والعقود الفاسدة والّنجش والبيع على بيع أخيه والّشراء على شرائه والّسوم على 

    )16/7(.  سومه وخبس املكيال وامليزان

  

لكناية؟هل يشرتط اإلجياب والق[ ملعاطاة  و   ] بول يف البيع؟ وهل يصّح 

ملعاطاة، ولكن األصّح املختار  - يرى أصحابنا اشرتاط اإلجياب والقبول يف البيع وأنه ال ينعقد 
ملعاطاة  .انعقاده 
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واملعاطاة إمنا تكون إذا حضر العوضان فاعطى وأخذ، فأما إذا مل حيضر العوضان أو أحدمها فال  -
  .بد من لفظ

لكناية  -     )11/33( .  وأصح الوجهني عند أصحابنا انعقاد البيع 

  

   )11/35(.  وجيوز طلب البيع ممن مل يعرض سلعته للبيع

  

  ]بيع النفيس بثمن حقري[

جيوز بيع الشيء النفيس بثمن حقري، وهذا جممع عليه إذا كان البائع عاملا به، فإن كان جاهال فكذلك 
  )11/212(.   عند وعند اجلمهور

    )11/35(.  ويستحب إرجاح امليزان فيما يدفعه

   )11/35(.   وأجرة وزن الثمن على البائع

  ]:الّسماحة يف املعامالت[

    )10/55(.   يستحب إرجاح امليزان يف وفاء الثمن وقضاء الديون وحنوها

  

  ]املماكسة[
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مكس الظامل : املماكسة هي املكاملة يف النقص من الثمن، وأصلها النقص، ومنه: قال أهل اللغة -
خذه من أموال الناس   )  11/31(.  وهو ما ينتقصه و

 ) 11/35(  : وجتوز املماكسة يف البيع -

  

  ]بيع الفضويل[

  .نيرى أصحاب أيب حنيفة وغريهم جواز بيع اإلنسان مال غريه والتصرف فيه بغري إذ

)17/58(    

ب املسجد   )14/38(. وجيوز البيع والشراء عند 

  

  :بطالن بيع احلصاة والبيع الذى فيه غرر

الّنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثرية غري  -
هول، وما ال يقدر على تسليمه، وما مل يتّم ملك : منحصرة البائع كبيع اآلبق، واملعدوم، وا

عليه، وبيع السمك يف املاء الكثري، واللنب يف الضرع، وبيع احلمل يف البطن، وبيع بعض الصربة 
طل، ألنه غرر من  مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه 

  .غري حاجة
ساس الدار وكما   - ع الشاة وقد حيتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة كاجلهل  إذا 

  ....احلامل واليت يف ضرعها لنب فإنه يصح للبيع
    ).157-10/156(.    وكذلك أمجع املسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقري  -
طل، وبه قال الشافعي ومالك واجلمهور -   )12/30(.  بيع لنب الّشاة بشاة يف ضرعها لنب 
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  :إبطال بيع املالمسة واملنابذة 

ويل املالمسة وألصحابنا ثالثة  - تى بثوب مطوى أو : أحدهاأوجه يف  ويل الشافعّي وهو أن 
بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم ملسك مقام نظرك وال : ىف ظلمة فيلمسه املستام، فيقول صاحبه

  .خيار لك اذا رأيته
ويل الشافعيّ : ويف املنابذة ثالثة أوجه أيضا، أحدها -   .أن جيعال نفس النبذ بيعا وهو 

 )10/154-155.(    

  :حترمي بيع حبل احلبلة

لنهي عن بيع حبل احلبلة، فقال مجاعة هو البيع بثمن مؤجل إىل أن تلد الناقة : واختلف العلماء يف املراد 
  ويلد ولدها؛

طل على التفسريين.  هو بيع ولد الناقة احلامل يف احلال: وقال آخرون   .  وهذا البيع 

 )10/157-158.(    

  ]:ن الثّنياالّنهي ع[

  االستثناء يف البيع؛: واملراد

بعتك هذه الصربة إال بعضها، وهذه األشجار أو األغنام أو الثياب وحنوها إال : والثّنيا املبطلة للبيع قوله
    )10/195(.    بعضها، فال يصح البيع، الن املستثىن جمهول
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  ]:الّنهي عن أجرة ضراب الفحل[ 

طل وحرام وال يستحق فيه عوض، ولو أنزاه : ثور وآخرون قال الشافعّي وأبو حنيفة وأبو استئجاره لذلك 
  .املستأجر ال يلزمه املسمى من أجره وال أجرة مثل وال شئ من األموال

    ).230-10/228( .   ألنه غرر جمهول، وغري مقدور على تسليمه: قالوا 

  

  ]:الّنهي عن مثن الكلب[

ّر الكسب وكونه خبيثا، فيدّل على حترمي بيعه وأنه ال يصح بيعه وأما الّنهي عن مثن الكلب وكونه من ش
ذا قال  وال حيل مثنه وال قيمة على متلفه، سواء كان معّلما أم ال، وسواء كان ممّا جيوز اقتناؤه أم ال، و

      ).233-10/232(..    مجاهري العلماء

  

  

  ]الّنهي عن بيع الّسّنور[

ي تنزيه حىت يعتاد الناس وأما النهي عن مثن الّسّنور فهو  - حممول على أنه ال ينفع أو على أنه 
  .هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب

عه صح البيع وكان مثنه حالال، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إال ما   - فإن كان مما ينفع و
     ).234-10/233( .    حكى ابن املنذر
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  :حترمي بيع اخلمر 

ا جنسة، أو ليس فيها منفعة : وهو جممع عليه، والعلة فيها عند الشافعي وموافقيهحيرم بيع اخلمر  كو
ا مجيع النجاسات كالسرجني وذرق احلمام وغريه   ) 11/3(.   مباحة مقصودة فيلحق 

  

  ]حترمي بيع ما ال نفع فيه[

حدة من ما ليس فيه منفعة مقصودة كالّسباع اليت ال تصلح لالصطياد واحلشرات واحلبة الوا -
  .احلنطة وحنو ذلك فال جيوز بيع شئ من ذلك

أّما املقصود منه غري األكل كالعبد والبغل واحلمار األهلي فإن أكلها حرام وبيعها جائز   - 
  )  11/3(.    إلمجاع

  

  

  

  :حترمي بيع امليتة واخلنزير واألصنام

  

  ]هل جيوز االنتفاع بشحوم امليتة؟[ 

ا الّصحيح عند الشافعي وأصحابه  - أنه جيوز االنتفاع بشحم امليتة يف طلي السفن واالستصباح 
كل وال يف بدن اآلدمي   .وغري ذلك مما ليس 
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  .العلة يف منع بيع امليتة واخلمر واخلنزير النجاسة، فيتعّدى إىل كل جناسة: قال أصحابنا -
ا ليس فيها منفعة مباحة، فإن كانت حبيث إذا كسرت ينت  - فع برضاضها والعلة يف األصنام كو

  ..ففي صحة بيعها خالف مشهور ألصحابنا
 .     وأما امليتة واخلمر واخلنزير فأمجع املسلمون على حترمي بيع كل واحد منها وهللا أعلم  - 

)11/6-8.(      

  

  ]الّذرائع املؤّدية إىل احلرام حرام[

.    حنو ذلك، وهللا أعلمومنها الّنهي عن بيع العصري ممن يّتخذ اخلمر، والّسالح ممّن يقطع الطّريق و 
)2/88(    

  

  

  

  ]حترمي بيع الرجل على بيع أخيه والّسوم على سومه[

افسخ هذا البيع وأ : أن يقول ملن اشرتى شيئا يف مدة اخليار: ، فمثالهأما البيع على بيع أخيه -
رخص من مثنه أو أجود منه بثمنه وحنو ذلك، وهذا حرام   .أبيعك مثله 

افسخ هذا البيع وأ : على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع يف مدة اخليارو حيرم أيضا الشراء  -
كثر من هذا الثمن، وحنو هذا  .أشرتيه منك 
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، فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ومل وأما السوم على سوم أخيه  -
  .الثمنيعقداه، فيقول اآلخر للبائع أ أشرتيه وهذا حرام بعد استقرار 

  .وأما السوم يف السلعة اليت تباع فيمن يزيد فليس حبرام  -
  .وأمجع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه -

  

  ]البيع والشراء فيمن يزيد[ 

حة البيع والشراء فيمن يزيد، وبه قال الشافعي وكرهه بعض السلف؛    ومجهورهم على إ

  

  

  

  

  ]الّنجشحترمي [

فبنون مفتوحة مث جيم ساكنة مث شني معجمة، وهو أن يزيد يف مثن السلعة ال لرغبة فيها : وأما النجش 
لّناجش إن مل  إلمجاع، والبيع صحيح، واإلمث خمتص  بل ليخدع غريه ويغرّه ليزيد ويشرتيها، وهذا حرام 

رتي إن مل يكن من البائع مواطأة، وكذا إن  يعلم به البائع، فإن واطأه على ذلك أمثا مجيعا وال خيار للمش
      ).159-10/158(.     كانت يف األصح ألنه قصر يف االغرتار

    ).159-10/158(:  "من غّشنا فليس منا"حيرم الغّش لقول الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم 
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ل لفعل حرام كالتدليس  .    قولوحيرم الّتدليس يف كل شيء والبيع من ذلك ينعقد والتدليس 
)10/161 -162.(  )10/166 -168.(      

  

  :الّنهي عن احللف يف البيع  

ينهى عن كثرة احللف يف البيع، فإّن احللف من غري حاجة مكروه، وينضم إليه هنا ترويج السلعة، ورمبا 
ليمني وهللا أعلم   ).45-11/44(.   اغرت املشرتي 

  

  ]حترمي الّتصرية والّتدليس[

أن يربط أخالف الناقة أو الشاة ويرتك حلبها اليومني والثالثة حىت جيمع لبنها فيزيد  التصرية: قال الشافعى
  مشرتيها يف مثنها بسبب ذلك لظنه أنه عادة هلا؛

ن وغريها ألنه غش وخداع وبيعها  والتصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة واجلارية والفرس واأل
  ).168- 10/166(  ).162- 10/161(. ار يف إمساكها ورّدهاصحيح مع أنه حرام، وللمشرتى اخلي

  
  :البيع جزافا وبطالن بيع املبيع قبل القبض

  .جيوز بيع الصربة جزافا وهو مذهب الشافعي

ال يصح بيع املبيع قبل : وينهى عن بيع املبيع حىت يقبضه البائع، واختلف العلماء يف ذلك، فقال الشافعي
  ).  170-10/168(.   ا أو منقوال أو نقدا أو غريهقبضه سواء كان طعاما أو عقار 
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هولة القدر بتمر   :حترمي بيع صربة التمر ا

ملماثلة يف هذا الباب كحقيقة املفاضلة: قال العلماء -   .ألن اجلهل 
ت إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر   - لشعري وسائر الربو حلنطة والشعري  وحكم احلنطة 

    ).173-10/172(.   لتمر وهللا أعلم

  
  ]بيع الصكوك[

  .وجيمع أيضا على صكوك. الورقة املكتوبة بدين: مجع صك، وهو: الصكاك -
ن يكتب فيها لإلنسان كذا وكذا : واملراد هنا  - لرزق ملستحقه  الورقة الىت خترج من وّيل األمر 

  .من طعام أو غريه فيبيع صاحبها ذلك إلنسان قبل أن يقبضه
   )10/171(.  وقد اختلف العلماء يف ذلك، واألصّح عند أصحابنا وغريهم جواز بيعها  -

  

  

  :حترمي تلّقي اجللب

  .ورد حترمي تلقى اجللب وهو مذهب الشافعى ومالك واجلمهور -
  .وسبب الّتحرمي إزالة الضرر عن اجلالب وصيانته ممن خيدعه: قال العلماء -
رخص من ال خيار للبائع قبل أن ي: قال أصحابنا - قدم ويعلم السعر فإذا قدم فإن كان الشراء 

لسعر كاذ أم مل خيرب، وإن كان الشراء بسعر البلد  سعر البلد ثبت له اخليار سواء أخرب املتلقي 
  .األصح ال خيار له لعدم الغنب: أو أكثر فوجهان
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    ).163- 10/162(.  ثبوته إلطالق احلديث وهللا أعلم: والثاين  -

  

      )10/164(.وبه قال الشافعي واألكثرون:   احلاضر للبادي حيرم بيع  

  

نّ [   ]جواز بيع صور البنات للعب البنات الصغار 

وهن خمصوصات من الصور املنهي عنها، ملا فيه من تدريب النساء يف صغرهن ألمر : قال القاضي
ن وأوالدهن     )15/204( .   قال وقد أجاز العلماء بيعهّن وشراءهنّ .  أنفسهن وبيو

  

لس للمتبايعني   :ثبوت خيار ا

لس ي - لس لكل واحد من املتبايعني بعد انعقاد البيع حىت يتفرقا من ذلك ا ثبت خيار ا
ذا قال مجاهري العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم؛ ما، و   بدا

  

  ]التخيري بعد التّبايع[

لس التخيري بعد متام العقد قبل مفارقة : واملراد لس، ويثبت هلما اخليار ما مل يتفرقا إال أن يتخايرا يف ا ا
  .وخيتارا إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير وال يدوم إىل املفارقة

  ).174-10/173(  .وهو األصّح عند أصحابنا وغريهم من العلماء
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  :من خيدع يف البيع

بسببها، سواء قّلت أم كثرت، وهذا مذهب املغابنة بني املتبايعني الزمة وال خيار للمغبون  -
    ).177-10/176( . الشافعيّ 

  

  ]الشروط يف البيع[

  : الشرط يف البيع وحنوه أقسام: قال العلماء -
ن شرط تسليمه إىل املشرتي: أحدها -   ..شرط يقتضيه إطالق العقد 
جيل الثمن شرط فيه مصلحة وتدعو إليه احلاجة كاشرتاط الرهن والضمني واخليار و: الثاين  -

  .وهذان القسمان جائزان، وال يؤثران يف صحة العقد بال خالف.  وحنو ذلك
  ..وهذا جائز أيضا عند اجلمهور. اشرتاط العتق يف العبد املبيع أو األمة: الثالث -
ما سوى ذلك من الشروط، كشرط استثناء منفعة وشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يكريه : الرابع  -

طل مبطل للعقدفهذ. داره أو حنو ذلك   ).142-10/141(.  هكذا قال اجلمهور. ا شرط 

  

  :منفعتهواستثناء  الشيءبيع   

ا؛ -   يرى أمحد ومن وافقه جواز بيع الدابة واشرتاط البائع لنفسه ركو
  .جيوز ذلك إذا كانت مسافة الركوب قريبة: وقال مالك  -
 .ال جيوز ذلك سواء قّلت املسافة أو كثرت وال ينعقد البيع: وقال الشافعي وابو حنيفة وآخرون  -
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)11/30-31.(    

 

  :النهى عن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغري شرط القطع

إلمجاع - ع الثمرة قبل بدو صالحها بشرط القطع صّح    .فإن 
إلمجاع - طل  عها بشرط التبقية فالبيع    .وإن 
طل: عها مطلقا بال شرط فمذهبنا ومذهب مجهور العلماء وإن -   .أن البيع 
  .وأما اذا بيعت الثمرة بعد بدو الصالح فيجوز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية  -
ع الزرع قبل االشتداد مع األرض بال شرط جاز تبعا لألرض؛ -   وإذا 
  بال شرط تبعا؛وكذا الثمر قبل بدو الصالح إذا بيع مع الشجر جاز   -
  .وهكذا حكم البقول يف األرض ال جيوز بيعها يف األرض دون األرض إال بشرط القطع  -

)10/177-178.(    

  
  

لتمر إال يف العرا    : حترمي بيع الرطب 

؛ وأمجعوا أيضا على حترمي  - لتمر يف غري العرا وأنه ر وقد اتفق العلماء على حترمي بيع الرطب 
لزبي   ب؛بيع العنب 

وأمجعوا أيضا على حترمي بيع احلنطة يف سنبلها حبنطة صافية وهي احملاقلة مأخوذة من احلقل   -
  وهو احلرث وموضع الزرع، وسواء عند مجهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا؛
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  :العرا

، مشتقة من الّتعري، وهو - ا عريّة بتشديد الياء كمطية ومطا وضحية وضحا لتجرد، ا: واحد
قى البستان ا عريت عن حكم    .أل

وهي أن خيرص اخلارص خنالت فيقول هذا الرطب الذي عليها إذا يبس جتيء منه ثالثة أوسق  -
لس فيسلم املشرتى التمر  من التمر مثال فيبيعه صاحبه إلنسان بثالثة أوسق متر ويتقابضان يف ا

لتخلية ئع الرطب الرطب    .ويسلم 
  .ا دون مخسة أوسق وال جيوز فيما زاد على مخسة أوسقوهذا جائز فيم  -
ال جيوز ألن األصل حترمي بيع التمر : ويف جوازه يف مخسة أوسق قوالن للشافعي، أصحهما  -

  .لرطب وجاءت العرا رخصة وهو دون مخسة أوسق وبقيت اخلمسة على التحرمي
  ري الرطب والعنب من الثمار؛واألصح أنه جيوز ذلك للفقراء واألغنياء وأنه ال جيوز يف غ  -
لبغداديّ : وأما قدر الوسق -  .  فهو ستون صاعا، والصاع مخسة أرطال وثلث 

)10/183-189.(    

  

ع خنال عليها متر    :من 

لتشديد أؤبره : يقال: قال أهل اللغة - لتخفيف، كأكلته أكال، وأبرته  أبرت النخل آبره أبرا 
  بريا كعلمته أعلمه تعليما؛

ر هو شقه، سواء حط : وهو  - أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شئ من طلع ذكر النخل، واإل
  .فيه شيء أوال

برت بنفسها أى تشققت فحكمها ىف البيع حكم املؤبرة بفعل اآلدمّي، هذا مذهبنا  -   .ولو 
ر للنخل وغريه من الثمار، وقد أمجعوا على جوازه -   .جيواز اإل
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بيع النخل املبيعة بعد التأبري وقبله هل تدخل فيها الثمرة عند  وقد اختلف العلماء ىف حكم  -
إطالق بيع النخلة من غري تعرض للثمرة بنفى وال إثبات؟ فقال مالك والشافعي والليث 

ن يقول اشرتيت : واألكثرون ا للبائع اال أن يشرتطها املشرتي،  ع النخلة بعد التأبري فثمر إن 
ا هذه؛   النخلة بثمر

ا للمشرتي فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعّي واالكثرينوإن   -   .عها قبل التأبري فثمر

)10/190-191.(    

  

ع عبدا له مال[   ]:من 

عه بعد ذلك كان ماله للبائع اال أن يشرتط  - إّن العبد إذا مّلكه سيده ماال ملكه لّكنه إذا 
 .املشرتي، وهو مذهب مالك وقول الشافعي القدمي

  

  .ال ميلك العبد شيئا أصال: وقال الشافعّي ىف اجلديد وأبو حنيفة  -
ع العبد أو اجلارية وعليه ثيابه مل تدخل ىف البيع بل تكون : واألصح عند أصحابنا - أنه إذا 

    ).192-10/190(.  للبائع إال أن يشرتطها املبتاع ألنه مال ىف اجلملة

  

  ]هل جيوز بيع املكاتب؟[

  .لّنخعي وأمحد ومالك يف رواية عنهعطاء وا: وممن جوزه -
  )10/139(.   جيوز بيعه للعتق ال لالستخدام: وقال بعض العلماء -
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    )11/39(.  ال جيوز بيع العبد املسلم لكافر
  

حليوان من جنسه متفاضال   :جيوز بيع احليوان 

نقدا، وكذا وجيوز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو خمتلفة، وهذا جممع عليه إذا بيع  -
  .حكم سائر احليوان

ع عبدا بعبدين أو بعريا ببعريين إىل أجل فمذهب الشافعي واجلمهور جوازه  -   .فإن 

)11/39(    

لفالة وحيتاج إليه لرعي الكأل وحترمي منع بذله   .حترمي بيع فضل املاء الذى يكون 

إذا منع بذله امتنع الناس من رعي حيرم عليه منع فضل هذا املاء للماشية، وجيب بذله هلا بال عوض ألنه 
  .ذلك الكأل خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون مبنعه املاء مانعا من رعي الكأل

   ).229-10/228(.  أن املذهب الصحيح أن من تبع يف ملكه ماء صار مملوكا له: واعلم

  

  ]:جواز معاملة الكفار يف التجارة[

الذمة وغريهم من الكفار إذا مل يتحقق حترمي ما معه، لكن ال  وقد أمجع املسلمون على جواز معاملة أهل 
جيوز للمسلم أن يبيع أهل احلرب سالحا وآلة حرب وال يستعينون به يف إقامة دينهم وال بيع مصحف وال 

    )11/40(.   العبد املسلم لكافر مطلقا وهللا أعلم

 



 
 

216 
 

 :بيع األرض

.     وتبقى على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا مل توقفواألرض اليت دفن فيها املوتى ودرست جيوز بيعها 
)5/8(    

    ).20-12/19(  :وجيوز بيع العقار وانظر يف

  

  ]القسمة[

  هل جتوز قسمة الّلحم املشرتك وحنوه من األشياء الرطبة كالعنب؟ -
حد القولني أّن القسمة متييز حّق وليست   - ويف هذا خالف ألصحابنا معروف، قالوا إن قلنا 

ال جيوز للجهل بتماثله يف حال الكمال، فيؤّدى : أصحهما: ببيع جاز، وإن قلنا بيع فوجهان
  .إىل الّر

    )2/139(.    جيوز لتساويهما يف احلال: والثّاين  -

  

  ]جواز بيع الّلحم[

    )13/210(.      جتوز اجلزّارة وكسبها حالل، وهللا أعلم

  

  ]صّحة بيع  أواين الّذهب واحلليّ [

ن تسبك: قال أصحابنا  ا  ء صّح بيعه ألنّه عني طاهرة ميكن االنتفاع  ع هذا اإل   .ولو 
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)14/30(    

لّسوق حّلة"     )14/39(.    أي يعرضها للبيع "رأى عمر عطارد الّتميمي يقيم 

    )14/41(:    انظر أيضاو 

ب املسجد     )14/38(.    وجيوز البيع والشراء عند 

************************************************************************** 

 

  
  
  
  

  
  

  حرف التّاء

************************************************************************** 

  

ع خنال عليها متر: مبحث: البيوع: راجع: بري   .من 

************************************************************************** 



 
 

218 
 

  
  :ديب

  ]الّتعنيف يف الّتأديب عند احلاجة[

لقول والفعل والضرب وحنوهؤ ي -   .دب الّرجل ولده 
      )4/59(.    ويؤدب الرجل ابنته وإن كانت كبرية مزوجة خارجة عن بيته -

    )10/93(    ).19-14/18(:     وينظر أيضا

س يف لوم القائد  كبار أصحابه إذا أساؤوا     )13/147( .      ال 

****************************************************************************  

  

  

  :التّاسف

  .يف التأسف على فوات أمور الدين ومصاحل الشرع" لو"وجيوز قول  -
فمحمول على التأسف على حظوظ " أّن لو تفتح عمل الشيطان"وأما احلديث الصحيح يف   -

      ).156-8/155(.   الدنيا وحنوها
  )17/100(.  وينبغي التأّسف على ما فات من اخلري ويتمّين املتأّسف أنّه كان فعله -
  )17/100(.  يستحب للمرء بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية -

*************************************************************************  
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  :ليف

ليف القلوب ومالطفة من يرجى إسالمه من األشراف اّلذين يتبعهم على إسالمهم خلق كثري   .ينبغي 

)12/89(    

*************************************************************************  

  

  :ويل

.     ويل الرّاوى إذا مل خيالف الظاهر يتعّني املصري إليه والعمل به عند مجاهري العلماء من الفقهاء واألصوليني
)14/7(      

***********************************************************************  
  

  .الصالة: راجع: رك الصالة
***********************************************************************  

  
  
  

  :الّنكاح: راجع: الّتبّتل
**********************************************************************  
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  ]الربكة: ذات الصلة: [التربّك

ر النّيب صلى هللا عليه وسّلم وسائر الّصاحلني[   ]التربّك 

ر الصاحلني   .جيوز الّتربك 

)1/244  (   )4/219) (5/162)  (7\3(   )11/55(  )14/67   (
وغريها من النقول ).  83\15). (14/44)  (14/126).  (14/122-123)  (14/100(

ة   5.املشا

                                                 
لنيب ملسو هيلع هللا ىلص وال يقاس عليه أحد من الصاحلني، ففي كالم النووي رمحه هللا : قلت"5 لّذوات هو أمر خاص  التربك املشروع 
  .اىل توسع غري مرض عند احملققني من أهل العلم، بله املقرر يف عقيدة أهل السّنة واجلماعةتع

ره   ".وقد وردت نصوص كثرية شهرية صحيحة وفرية يف مشروعية الّتربك بذات الّنيب صّلى هللا عليه وسّلم وآ
:  الصفات وغريها من املسائل املهّماتالردود والتعقبات على ما وقع لإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم من التأويل يف(

234.(  
فعموم الّنصوص مقّيد االستدالل به على فهم السلف الصاحل ومنهجهم، ومل يؤثر عن أحد منهم أنه فعل به ذلك، أو فعل "

  ).236-235: الّردود والّتعقبات". (ذلك مع من هو أفضل منه
شياء منفصلة عن بدن  قال اإلمام الشاطّيب رمحه هللا تعاىل بعد أن سرد مجلة من األحاديث وقع فيها تربّك من الصحابة 

لنسبة إىل : "النّيب صلى هللا عليه وسّلم قال إن الصحابة رضي هللا عهم بعد موته ملسو هيلع هللا ىلص مل يقع من أحد منهم شيء من ذلك 
  ). وما بعدها وراجعه فإنه مهم 241: الردود والتعقبات) (11- 8\2: عتصاماال...".  (من خلفه

 ويرى الشيخان دمحم رشيد رضا واأللباين رمحهما هللا أن التربك بذات النّيب ملسو هيلع هللا ىلص كان خاصا به يف صلح احلديبية، إلرهاب
  ... ه له وتفانيهم يف خدمته وتعظيم شأنهالكفار وإظهار مدى تعلق املسلمني بنبّيهم صلى هللا عليه وسّلم وحبّ 
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ر بركة رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم       )11/55(  .تظهر آ

 

ر الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم وما مّسه أو لبسه أو   -   كان منه فيه سبب؛الّتربك 
لّصالة يف مصّلى رسول هللا   - وهذا حنو ما أمجعوا عليه وأطبق الّسلف واخللف عليه من الّتربك 

صّلى هللا عليه وسّلم يف الّروضة الكرمية، ودخول الغار اّلذي دخله الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم 
  .وغري ذلك

  . عره ليقسمه بني النّاسإعطاؤه صلى هللا عليه و سلم أ طلحة ش: ومن هذا  -
  .وإعطاؤه صلى هللا عليه وسّلم حقوه لتكفن فيه بنته  -
  .وجعله اجلريدتني على القربين  -
  .ومجعت بنت ملحان عرقه صّلى هللا عليه وسّلم  -
  .ومتّسحوا بوضوئه صّلى هللا عليه وسّلم ودلكوا وجوههم بنخامته صّلى هللا عليه وسّلم  -
).179-13/178(.  وأشباه هذه كثرية مشهورة يف الّصحيح وكل ذلك واضح ال شك فيه  -

   

  )16/59(.  يستحّب االزدحام فيما يتربّك به وطلبه ممن هو معه واملشاركة فيه

                                                                                                                            
بت يف غري احلديبية وبعدها : قلت: "وقال الشيخ مشهور حفظه هللا تعقيبا على هذا القول التربك به وبوضوئه وبعرقه 

وعلى أية حال إن هذا التربك وارد يف أحاديث يصعب حصرها يف هذا ... إال أن األوىل تركه... وليس كما قال الشيخان
  ).240-239: الردود والتعقبات".  (املوطن فهي من الكثرة مبكان

ر النّيب صلى هللا عليه وسّلم "و هذا التربك حمصور مبا جاءت به األحاديث الصحيحة وفعله السلف قبلنا فال تتعدى إىل آ
ا ر بل هذا من الغلّو يف الّدين ووسي... املكانية، كمكان صلى فيه أو سار عليه أو أرض نزل  لة إىل تعظيم البقاع واتّباع آ

الردود والتعقبات على ما وقع لإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم من ". (األنبياء وقد ورد عن السلف النهي عن ذلك
  ).244: التأويل يف الصفات وغريها من املسائل املهّمات
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ر أهل اخلري يف الطعام وغريه     )11/36(  :وكذلك  )14/11(.  جيوز الّتربّك 

*************************************************************************  
  
  
  

  :الّتثاؤب

  كراهة الّتثاؤب

العطاس يدل على الّنشاط وخّفة البدن والّتثاوب خبالفه ألنّه يكون غالبا مع ثقل البدن وامتالئه  -
  .واسرتخائه وميله إىل الكسل

عو إىل الّشهوات واملراد الّتحذير من الّسبب اّلذي يتولد وإضافته إىل الّشيطان ألنّه اّلذي يد  -
  .منه ذلك وهو الّتوسع ىف املأكل وإكثار االكل

أمر بكظم الّتثاؤب ورّده ووضع اليد على الفم لئّال يبلغ الّشيطان مراده من تشويه : قال العلماء -
    ).123-18/122(  .صورته ودخوله فمه وضحكه منه وهللا أعلم

*************************************************************************  

  

  

  :الّتثّبت

.الواحد إذا اّدعى شيئا جرى حبضرة مجع كثري ال خيفى عليهم سئلوا عنه وال يعمل بقوله من غري سؤال
  )5/71(  
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*************************************************************************  

  

  :التّثويب

ألذان  ا دعاء إىل الصالة بعد الدعاء    )5/100(.  معناه إقامة الّصالة، مسيت اإلقامة تثويبا أل

*************************************************************************  
  
  

  .البيوع: راجع: جتارة
*************************************************************************  

  
  

  راجع الوضوء: الّتحجيل
*************************************************************************  

  

  :الّتحريق

  ]عدم جواز إحراق ذوات األرواح يف شرعنا[



 
 

224 
 

إلحراق فلولّيه االقتصاص   لّنار للحيوان، إّال إذا أحرق إنسا فمات  وأّما يف شرعنا فال جيوز اإلحراق 
لّنار القمل وغريه للحديث املشهور لّنار إال هللا": حراق اجلاين، وسواء يف منع اإلحراق  ."ال يعّذب 

    )14/239(  

*************************************************************************  

  

  :حتقري

مر أكرب مما يف النفوس وأحّق ذلك  وينبغي أن ال حيتقر أحد، فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام 
  )12/63(.  األمر

*************************************************************************  

  

  

  :الّتحكيم

م العظام؛جيوز التحكيم يف أمور    املسلمني ويف مهما

م أنكروا على علّي الّتحكيم، وأقام احلّجة عليهم    .وقد أمجع العلماء عليه ومل خيالف فيه إال اخلوارج فإ

)12/92(    

*************************************************************************  
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  ]الصيب يف حرف الصاد:  راجع: [التحنيك
*************************************************************************  

  
  

  .طواف القدوم وآدابه-التحية واإلمام خيطب، احلج: الصالة، اجلمعة: حتية املسجد
*************************************************************************  

  
  
  
  
  
  
  

  :الّتخصيص

لكتاب ألنّه إذا جاز ختصيص الكتاب : والّصحيح عند األصوليني  - جواز ختصيص السّنة 
  )11/190(  لكتاب فتخصيص السنة به أوىل؛ 

لّسّنة، وهو قول مجهور األصوليني وهو و - جيوز ختصيص عموم الوصية املذكورة يف القرآن 
  )11/80(    .الصحيح

ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد ألنه صلى هللا جواز : والصحيح الذي عليه مجهور األصوليني -
  )9/191(  .عليه وسلم مبني للناس ما أنزل اليهم من كتاب هللا
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لقياس جائز عند كثريين من أهل األصول -   )9/205(  .ختصيص العموم 
  )10/109(  .إذا تعارض العمومان وجب الرجوع إىل مرجح لتخصيص أحدمها - 

*************************************************************************  
  
  

  .الطب، احلجامة: راجع: تداوي
*************************************************************************  

  
  .الّرقّ : راجع: تدبري

*************************************************************************  
  
  

  .قسم الصلوات الّنوافل-الصالة: اجعر : الّرتاويح
*************************************************************************  

  
  

  :ترمجة

    )1/186(.     فهو التعبري عن لغة بلغة: وأّما معىن الّرتمجة -
  . جيوز استعانة العامل يف تفهيم احلاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابهو -
    )1/195(  .يكفي ىف الّرتمجة يف الفتوى واخلرب قول واحد ويرى البعض أنّه -

***********************************************************************  
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  ].الذّكر، الّصالة: بذات الصلة: الّتسبيح
  

 :التسبيح والتصفيق يف الصالة
به شيء يف صالته كإعالم من يستأذن عليه وتنبي  - ه اإلمام وغري ذلك أن يسبح إن  الّسّنة ملن 

كان رجال فيقول سبحان هللا، وأن تصفق وهو التصفيح إن كان امرأة فتضرب بطن كفها األمين 
على ظهر كفها األيسر وال تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب والّلهو، فإن 

ا ملنافاته الصالة     ).146-4/145(  .فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صال

  
  ]لّتسبيح عند الّتعجبا[

  .إلرادة الّتعّجب كثرية يف احلديث وكالم العرب" سبحان هللا"ولفظة  -
ا من ألفاظ الّتعجب  - ّ   أبو بكر بن الّسرّاج وغريه؛: وممّن ذكر من الّنحويني أ
     )3/10(.    وهللا أعلم. ال إله إال هللا: وكذلك يقولون يف الّتعجب  -

  

  )17/117)   (14/157(  .وتعجبا منهجيوز التسبيح تعظيما للشيء  -

*************************************************************************  
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ألمساء، آداب الطعام: اآلداب: راجع: تسمية   الصيد، . الّذبح، األضحية، الصيبّ .  آداب تتعلق 
  

*************************************************************************  
  
  

  .املسألة: راجع: الّتسّول
*************************************************************************  

  
  

  ]التطّري : راجع: [الّتشاؤم
*************************************************************************  

  
  
  
  
  
  
  

  :الّتشّبه

  ]ألعاجم الّنهي عن الّتشّبه[

كم والّتنعم وزّي العجم: "قول عمر   ّ   .فهو بكسر الزّاي "  وإ
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ومقصود عمر رضي هللا تعاىل عنه حّثهم على خشونة العيش وصالبتهم يف ذلك وحمافظتهم على طريقة 
      ).220- 16/219:  (وينظر أيضا  )14/46(  ..العرب يف ذلك

*************************************************************************  
  
  
  

  .احلج: راجع: الّتشريق
*************************************************************************  

  
  :تشميت

  ]:تشميت العاطس[

  .فهو أن يقول له يرمحك هللا: وأّما تشميت العاطس -
  األمر عن الباقني؛ وهو سّنة على الكفاية إذا فعل بعض احلاضرين سقط -
    ).32-14/31(  ....احلمد : أن يسمع قول العاطس: وشرطه  -

واجتمعت األّمة على أنّه مشروع، ّمث اختلفوا يف إجيابه،  ومذهب الّشافعّي وأصحابه وآخرين أنّه سّنة 
      )18/120(  .وأدب، وليس بواجب

  

  ]كيفية الّتشميت واحلمد والردّ [

، : يقول: فقيل -   وقيل احلمد  رّب العاملني، وقيل احلمد  على كّل حال؛احلمد 
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يقول احلمد  يرمحك هللا، وقيل يقول : يقول يرمحك هللا، وقيل: فقيل: وأّما لفظ الّتشميت -
كم ّ   .يرمحنا هللا وإ

لكم، وقيل: فقيل:   ويف رّد العاطس على املشمت  - يقول يغفر هللا : يقول يهديكم هللا ويصلح 
مالك والّشافعي خيّري بني هذين، وهذا هو الّصواب، وقد صّحت األحاديث : وقال. لكملنا و 
  .ما

  ).121- 18/120(.  يشمته ثال مثّ يسكت: ولو تكّرر العطاس قال مالك: قال  -

  

  

  ]ال يشمت إذا ترك احلمد[

لّتشميت إذا محد العاطس، والّنهي الصريح عن تشميته إذا مل حي - مده، ورد األمر الصريح  
  فيكره تشميته إذا مل حيمد؛

  ال يشّمته حّىت يسمع محده؛: فلو محد ومل يسمعه اإلنسان مل يشّمته، وقال مالك  -
    )18/121(  .فإن رأيت من يليه مشّته فشّمته: قال  -

  

  

  ]ملاذا العاطس حيمد هللا؟[

حلمد ملا حصل له من املنفعة خبروج ما اختنق يف دماغه من  -   . األخبرةوإّمنا أمر العاطس 
ألّن العطاس يدل على الّنشاط وخّفة البدن والّتثاوب خبالفه ألنّه يكون غالبا مع ثقل : قالوا -

    )122-18/121(  .البدن وامتالئه واسرتخائه وميله إىل الكسل
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*************************************************************************  
  
  

  .الصالة: راجع: تشّهد
*************************************************************************  

  
  
  

  :الّتصوير

  ]  حكم تصوير ذوات األرواح[

تصوير صورة احليوان حرام شديد الّتحرمي وهو من الكبائر، : قال أصحابنا وغريهم من العلماء -
لوعيد الشديد، وسواء صنعه مبا ميتهن أو بغريه، فصنعته حرام بكّل حال ألّن  ألنّه متوّعد عليه 

ء  فيه مضاهاة خللق هللا تعاىل، وسواء ما كان يف ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إ
 .أو حائط أو غريها

  

وأّما تصوير صورة الّشجر ورحال اإلبل وغري ذلك ممّا ليس فيه صورة حيوان فليس حبرام، هذا   -
    )14/81(    .حكم نفس الّتصوير

  

  ]اّختاذ صور ذوات األرواح[
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فإن كان معّلقا على حائط أو ثو ملبوسا أو عمامة وحنو : وأّما اّختاذ املصّور فيه صورة حيوان  -
 ذلك ممّا ال يعّد ممتهنا فهو حرام؛

  

وإن كان يف بساط يداس وخمّدة ووسادة وحنوها ممّا ميتهن فليس حبرام، ولكن هل مينع دخول   -
 بيت؟ مالئكة الّرمحة ذلك ال

  

وال فرق يف هذا كلّه بني ما له ظّل وماال ظّل له، هذا تلخيص مذهبنا يف املسألة، ومبعناه قال   -
    )14/81(    .مجاهري العلماء من الّصحابة والتّابعني ومن بعدهم

  

  ]الّنهي على العموم عند الّنووي[

الّنهي يف الّصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت اّلذي : وقال الزّهريّ   -
هي فيه سواء كانت رقما يف ثوب أو غريرقم، وسواء كانت يف حائط أو ثوب أو بساط ممتهن 

  .أو غري ممتهن
  .وأمجعوا على منع ما كان له ظّل ووجوب تغيريه -

  

  ]البناتجواز صناعة لعبة البنات لصغار [

لبنات لصغار البنات والّرخصة يف ذلك     )14/82(.   ويستثىن من ذلك ما ورد يف الّلعب 
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  ]ال تدخل الالئكة بيتا فيه صورة[

ا معصية فاحشة، وفيها مضاهاة خللق هللا : قال العلماء - سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كو
 تعاىل، وبعضها يف صورة ما يعبد من دون هللا تعاىل؛

  

لّرمحة   - وأّما هؤالء املالئكة اّلذين ال يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم مالئكة يطوفون 
 .والّتربيك واالستغفار

  

حصاء   - م مأمورون  وأّما احلفظة فيدخلون يف كّل بيت وال يفارقون بين آدم يف كّل حال ألّ
  .أعماهلم وكتابتها

م ميتنعون من اجلميع إلطالق األحاديث - ّ .   واألظهر أنّه عام يف كل كلب وكّل صورة وأ
)14/84(   

  

  

  ]  تغيري أو حتويل ما عليه صورة [ 

ليد ويهتك الّصور احملّرمة     )87-14/86(.    يغري املنكر 

  ]شّدة عقوبة املصّورين[
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  ".أحيوا ما خلقتم: يعّذبون ويقال هلمإّن أصحاب هذه الّصور : "لقوله صّلى هللا عليه وسّلم 

حيتمل أن معناها أّن الّصورة اّليت صّورها هي تعّذبه بعد أن جيعل فيها : قال القاضي يف رواية ابن عبّاس
  ).91-14/90(.  وهذه األحاديث صرحية يف حترمي تصوير احليوان وأنّه غليظ الّتحرمي.     روح

  

*************************************************************************  

  

  

حترمي الزكاة على رسول هللا  -صيام التطوع، الزكاة-صالة التطوع، الصيام- الصالة: راجع: تطوّع
ثبوت أجر : [الصدقة.   بنو هاشم وبنو املطلب دون غريهم: صلى هللا عليه و سلم وعلى آله، وهم

، ]األكل والّتصّدق من األضحية: [، األضحية]وحنوهاملتصدق وان وقعت الصدقة يف يد فاسق 
لّصالة : [، بّر الوالدين]صالة  املفرتض خلف املتنفل: [اإلمامة تقدمي الوالدين على الّتطوّع 
صّحة حّج الّصّيب [، ]حج املرأة: [، احلج]وصول ثواب الصدقات إىل امليت:[، اجلنائز]وغريها

مسائل يف سجود : [، الّسهو]لزمانة وهرم وحنومها أو للموت احلج عن العاجز[  ، ]وأجر من حّج به
والنفقة على العيال أفضل من صدقة التطوع وأفضل من النفقة يف سبيل هللا ويف : [، النفقة]الّسهو
لشرط يف النكاح:[، النكاح]ويستحّب األكل من هدى التطوع وأضحيته: ، اهلدي]العتق ]. الوفاء 

  .وغري ذلك

*************************************************************************  
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  :الّتطّري 

  :الّطرية والفأل وما يكون فيه الشؤم 

  .فبكسر الطاء وفتح الياء على وزن العنبة :أّما الطرية   -
لّسوانح : والّتطّري  - الّتشاؤم، وأصله الّشيء املكروه من قول أو فعل أو مرئي، وكانوا يتطّريون 

والبوارح، فينفرون الظّباء والطّيور، فإن أخذت ذات اليمني تربّكوا به ومضوا يف سفرهم 
ا، فكانت  وحوائجهم، وإن أخذت ذات الّشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا 

ى عنه، وأخرب أنّه  تصّدهم يف كثري من األوقات عن مصاحلهم، فنفى الّشرع ذلك وأبطله و
ثري بنفع    .وال ضرّ ليس له 

م جعلوا هلا أثرا يف الفعل واإلجياد - ثريها ألّ   .وهي شرك إذا عملوا مبقتضاها معتقدين 
يكون الفأل فيما يسّر وفيما يسوء، والغالب يف الّسرور، والطرية ال يكون إّال فيما : قال العلماء -

  ).220-14/218( .يسوء
  )5/23(  .وقد تظاهرت األحاديث الّصحيحة يف الّنهي عن الّتطري -

  

  

  ]الّتشاؤم[  - 
  ".الشؤم يف الّدار واملرأة والفرس: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -
هو يف معىن االستثناء من الّطرية، أي الّطرية منهّي عنها إّال أن يكون له : وقال اخلطّايب وكثريون -

لبيع وحنوه وطالق  دار يكره سكناها أوامرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق اجلميع 
  ).221-14/220(.   املرأة

***********************************************************************  
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  ].النسخ، خمتلف احلديث: ذات الصلة: [الّتعارض
  
  ]كيف اجلمع بني احلديثني املختلفني؟[

وأما اذا تعارض حديثان ىف الظّاهر فال بّد من اجلمع بينهما أو ترجيح أحدمها، وإّمنا يقوم   -
ن ىف ذلك، الغائصون على بذلك غالبا االئّمة اجلامعون بني احلديث والفقه، واألصولون املتمّكنو 

 .املعاين الّدقيقة، الرائضون أنفسهم ىف ذلك

  

ذه الصفة مل يشكل عليه شيء من ذلك إّال النّادر ىف بعض األحيان  -   )1/35(.  فمن كان 

وال خالف بني العلماء أنه إذا أمكن اجلمع بني األحاديث ال يصار إىل ترك بعضها بل جيب اجلمع 
  )3/155(.  بينها والعمل جبميعها

  

عند تعارض القول والفعل، الصحيح حينئذ عند األصوليني ترجيح القول ألنه يتعدى إىل الغري والفعل قد 
  )9/194(  .يكون مقصورا عليه

*************************************************************************  
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 :الّتعزير

  :قدر أسواط التعزير

دة؟ دة؟ أم جتوز الز ا وال جتوز الز   اختلف العلماء يف الّتعزير هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دو

دة: ذهب اجلمهور من الّصحابة والتابعني ومن بعدهم    ).212-11/221(.    إىل جواز الز

  :التعزير يف البدع

  ).120-6/119(.    حيتاط اإلمام لرعيته ومينعهم من البدع واملنهيات الشرعية ويعّزرهم عليها
    

  ]التعزير على املعامالت الفاسدة[

ت يف البدن على ما تقرر  لضرب وغريه مما يراه من العقو وّيل األمر يعّزر من تعاطي بيعا فاسدا ويعزره 
    )10/171(.     يف كتب الفقه

  

ا[   ]تعزير من ارتكب معصية مع العلم 

يه عنها -   ..ويعّزر من ارتكب معصية ال سّيما إن كان قد سبق 
س أن يعّزر األمري بنفسه بعض م -     )14/35(.      ستحّقي الّتعزيروال 
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لناس[ لكالم وتعزير من يطيل الصالة    ]التعزير 

لكالم -   .جيوز االكتفاء يف التعزير 
  ).183-4/182(.  ويؤمر بتخفيف الصالة ويعزر على إطالتها إذا مل يرض املأمومون -

      

حلرق؟[   ]هل يعّزر املتخّلف والغال 

لتحريق يف غري املتخلف عن الصالة والغال من الغنيمة، واختلف السلف  أمجع العلماء على منع العقوبة 
    )5/153(.  على منع حتريق متاعهما: فيهما، واجلمهور

  

  ]تعزير اجلاين مبثل صنيعه[

  )14/199(.  يعّزر املتعّدي بنحو من فعله اّلذي تعّدى به إّال أن يكون فعال حمّرما

  

  ]:تسب يعّزراحمل[ 

  

لكهانة واللهو ويؤدب عليه اآلخذ واملعطي وهللا أعلم     )10/232(. ومينع احملتسب من يكتسب 

  )12/64(.  ويعّزر من يطلق لسانه وينتهك حرمة الوايل ومن وّاله

*************************************************************************  
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  .الّزهد: راجع: الّتعفف

*************************************************************************  

  .البدعة، العبادة: راجع: تعمق

*************************************************************************  

  .احلدود: راجع: تغريب

*************************************************************************  

  :تفدية

يب أنت وأمي: جواز قول املرء[   ]جعلين هللا فداك، و

ملّد، ومعناه" جعلنا هللا فداك: "قوهلم   ).  1/196(،  )1/194(.   يقيك املكاره: هو بكسر الفاء و

يب وأّمي: معناه" يب أنت وأّمي: "والقول   )  1/240(،)1/239(.  أنت مفّدى، أو أفديك 

*************************************************************************  

  

  

  ]القرآن، الوحي، العلم، احلديث، احملكم واملتشابه: ذات الصلة: [التفسري
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  ]تفسري الصحايب[

  )10/158(.  ومذهب الشافعي وحمققي األصوليني أن تفسري الراوي مقدم إذا مل خيالف الظاهر
    

  ]البقرة من سورة[

  
  .أي مسئلتنا حطّة وهي أن حيّط عّنا خطا} وقولوا حطة{قوله تعاىل  

    )18/152(.  مجع أست وهي الّدبر" يزحفون على أستاههم"فدخلوا وهم  

  

  ]من سورة الّنساء[

ع{: قوله تعاىل أي ثنتني ثنتني أو ثال ثال أو }  فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ور
  .أربعا أربعا؛ وليس فيه جواز مجع أكثر من أربع

  

ملعروف{: قوله تعاىل ملعروف إذا كان } ومن كان فقريا فليأكل  كل من مال اليتيم  أنّه جيوز للوّيل أن 
  .حمتاجا، هو أيضا مذهب الّشافعي واجلمهور

  .حهما ال يلزمهواختلف اجلمهور فيما إذا أكل هل يلزمه رّد بدله؟ ومها وجهان ألصحابنا، أص
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)18/157(    

  

  ]}فال ورّبك ال يؤمنون{: سبب نزول قوله تعاىل[

اآلية، فهكذا قال } فال ورّبك ال يؤمنون{: فقال الزّبري وهللا إّين ألحسب هذه اآلية نزلت فيه -
  طائفة يف سبب نزوهلا؛

ارفعين : "ا فقالنزلت يف رجلني حتاكما إىل الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم فحكم على أحدمه: وقيل  -
  ؛"إىل عمر بن اخلطّاب

وقيل يف يهودّي ومنافق اختصما إىل الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم فلم يرض املنافق حبكمه وطلب   -
  .احلكم عند الكاهن

ا نزلت يف اجلميع وهللا أعلم: قال ابن جرير  - ّ       ).109-15/108(.   جيوز أ

  

ومن يقتل {: واحتج بقوله تعاىل" متعّمدا ال توبة لهأّن القاتل "عن ابن عباس رضي هللا عنهما  -
هذا هو املشهور عن ابن عّباس رضي هللا عنهما؛ } مؤمنا متعّمدا فجزاؤه جهّنم خالدا فيها

  ..وروي عنه أّن له توبة وجواز املغفرة له

  .وهذه الّرواية الثّانية هي مذهب مجيع أهل الّسّنة والّصحابة والّتابعني ومن بعدهم 

ا روي عن بعض الّسلف ممّا خيالف هذا حممول على الّتغليظ والّتحذير من القتل والّتورية يف وم  -
      )18/159(.  املنع منه
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  ]من املائدة[

  } اليوم أكملت لكم دينكم{: قوله تعاىل

ا نزلت ليلة مجع وحنن مع رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم بعرفات" ّ   ".أ

  .هكذا هو يف النسخ الّرواية ليلة مجع، ويف نسخة بن ماهان ليلة مجعة، وكالمها صحيح 

 )18/153-154.(      

  ]من سورة األعراف[

  .}خذوا زينتكم عند كّل مسجد{: قال تعاىل

ا تداس  ا أبدا ويرتكو خذو ا ملقاة على األرض وال م ويرتكو وكان أهل اجلاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيا
خذوا {: ألرجل حىت تبلى ويسّمى الّلقاء حّىت جاء اإلسالم، فأمر هللا تعاىل بسرت العورة فقال تعاىل

  .}زينتكم عند كّل مسجد

ن: "وقال الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم  لبيت عر     ).163-18/162(".   ال يطوف 

  

  

  ]من سورة احلج[

هذان خصمان اختصموا يف { ذر يقسم قسما إّن مسعت أ: قوله عن أيب جملز عن قيس بن عباد قال
م ا نزلت يف اّلذين برزوا يوم بدر} رّ ّ     )18/166(.     أ
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  ]من سورة الّنور[

  واختلف العلماء يف نزول آية اللعان هل هو بسبب عومير العجالين أم بسبب هالل بن أمية؟

      ).120-10/119(.. سبب نزوهلا قصة هالل بن أمية: وقال مجهور العلماء 

  

  }وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتّصنا{فأنزل هللا تعاىل : "قوله

ا ال تريد الّتحصن أن  ّ واملقصود أّن اإلكراه على الّزىن حرام سواء أردن حتّصنا أم ال، وصورة اإلكراه مع أ
نسان فيكرهها على الّزىن بغريه وكّله حرام       )18/163(  . تكون هي مريدة الّزىن 

  

  ]من سورة القصص[

ملهتدين{: قوله عّز وجلّ  دي من أحببت ولكّن هللا يهدى من يشاء وهو أعلم    .}إّنك ال 

ا نزلت ىف أيب طالب، وكذا نقل إمجاعهم على هذا  ّ الّزجاج وغريه، وهي : فقد أمجع املفسرون على أ
  )1/215(.  عاّمة، فإنه ال يهدي وال يضّل إّال هللا تعاىل

  

  ]من سورة ص[
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  ]من قّصة سليمان عليه السالم[

  ". فلم حتمل منهن إال واحدة فولدت نصف إنسان: "قوله صلى هللا عليه و سلم

      )11/120(.   هو اجلسد الذي ذكره هللا تعاىل أنه ألقى على كرسيه: قيل 

  

  ]من سورة احلشر[

  ".عليه وسّلم فسّبوهمأمروا أن يستغفروا ألصحاب الّنّيب صّلى هللا : "قوهلا -
ا قالت هذا عندما مسعت أهل مصر يقولون يف عثمان ما قالوا، وأهل : قال القاضي   - ّ الظّاهر أ

  .الّشام يف علّي ما قالوا، واحلرورية يف اجلميع ما قالوا
الستغفار اّلذي أشارت إليه فهو قوله تعاىل  - واّلذين جاؤا من بعدهم يقولون {: وأّما األمر 

إلميانربّنا  ذا احتج مالك يف أنّه ال حّق يف الفيء ملن } اغفر لنا وإلخواننا اّلذين سبقو  و
، ألّن هللا تعاىل إّمنا جعله ملن جاء بعدهم ممّن يستغفر هلم وهللا أعلم .     سّب الّصحابة 

)18/158-159.(      

  

  ]:تفسري بداية سورة املّدثّر[

مبعىن : املّدثّر واملّزّمل واملتلّفف واملشتمل: فقال العلماء}  أيّها املّدثّر{: وأّما تفسري قوله تعاىل -
  واحد؛

  .املّدثّر بثيابه: ّمث اجلمهور على أّن معناه  -
  .حّذر العذاب من مل يؤمن: معناه} قم فأنذر{وقوله تعاىل  -
  أي عظّمه ونزّّهه عّما ال يليق به؛} وربك فكّرب {  -
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لثياب : قّصرها، وقيل املراد: وقيل.. عناه طّهرها من الّنجاسةم: قيل} وثيابك فطّهر{  -
  .الّنفس، أي طّهرها من الّذنب وسائر الّنقائص

ن رجزا ألنّه سبب العذاب. والّرجز يف الّلغة العذاب} والرجز{  -   .وّمسي الّشرك وعبادة األو
لّرجز يف اآلية: وقيل  -  .    وهللا أعلم. الّشرك، وقيل الّذنب، وقيل الظلم: املراد 

)2/208-209.(      

***********************************************************************  

  .اإلفالس: راجع: تفليس

***********************************************************************  

  ].تقبيل احلجر[احلج  : راجع: تقبيل

***********************************************************************  

  
  

  :الّتقليد
  .الّزجر عن الّتقليد مع وضوح األدلة

حلديث إذا كان حديث الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم خ": صّح عن الّشافعّي أنّه قال الف قويل فاعملوا 
  )14/55(".فهو مذهيب: "ويف رواية. "ودعوا قويل

***********************************************************************  
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  :تقليم األظفار

ليدين قبل الرجلني فيبدأ مبسبحة   فسنة ليس بواجب وهو تفعيل من القلم وهو القطع ويستحب أن يبدأ 
ام، مث يعود إىل اليسري فيبدأ خبنصرها مث ببنصرها إىل  يده اليمىن مث الوسطى مث البنصر مث اخلنصر مث اال

  )3/149(    .سرى وهللا أعلمآخرها مث يعود إىل الرجلني اليمىن فيبدأ خبنصرها وخيتم خبنصر الي

***********************************************************************  

  
  :الّتقوى

  ]فضيلة التقوي[

الكرم كّله عمومه وخصوصه وجممله ومبانه إّمنا هو الّدين من الّتقوى والنّبّوة واإلعراق فيها واإلسالم مع 
    )15/135(  .الفقه

  ]مقّر الّتقوى[

ا التقوى وإّمنا حتصل مبا يقع يف القلب من عظمة هللا تعاىل وخشيته ومراقبته .األعمال الظاهرة ال حيصل 
  )16/121(      

  ]املّتقون خري النّاس[

كمل الكرم وأعّمه فقال: ملا سئل صّلى هللا عليه وسّلم: قال العلماء " أتقاهم : "أّي الّناس أكرم؟ أخرب 
كرم كثرة اخلري ومن كان مّتقيا كان كثري اخلري وكثري الفائدة يف الّدنيا وصاحب وقد ذكر أّن أصل ال

  )15/135(.  الّدرجات العال يف اآلخرة
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م   )10/106(.  ينبغي احلرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسا

  
  ]االجتناب عن مجيع املنهيات: من صفات املتقني[ 

يتكم عن شيء فدعوهوإ"لقوله صلى هللا عليه و سلم  فهو على إطالقه فإن وجد عذر يبيحه  ".  ذا 
كأكل امليتة عند الضرورة أو شرب اخلمر عند اإلكراه أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره وحنو ذلك، فهذا 

  )  9/102(.       ليس منهيا عنه يف هذا احلال وهللا أعلم

***********************************************************************  

  
  :الّتقييد

والّتقييد إذا خرج على سبب لكونه الغالب مل يكن له مفهوم يعمل به فال يقصر احلكم : قالوا
  ).26-10/25(.  عليه

***********************************************************************  

  
  

  ]اإلميان، الّتوحيد، الّتكليف الّردة، الكفر، اإلسالم،: ذات الصلة: [تكفري
  ]احلذر من التسرع يف التكفري[

ألن الغلط فيها يصعب موقعه ألن إدخال كافر يف امللة وإخراج مسلم منها عظيم يف : قال أبو املعايل
  )7/160(    . الّدين
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لّذنوب؟[   ]هل يكفر املسلم 

  نب، وال يكفر أهل األهواء والبدع؛أنّه ال يكفر أحد من أهل القبلة بذ: واعلم أّن مذهب أهل احلقّ  

  

  ]ما يكفر به املسلم[

إلسالم، أو   وأّن من جحد ما يعلم من دين اإلسالم ضرورة حكم برّدته وكفره، إّال أن يكون قريب عهد 
  نشأ ببادية بعيدة وحنوه ممن خيفى عليه، فيعّرف ذلك، فإن استمّر حكم بكفره؛

  .وكذا حكم من استحّل الّزىن أو اخلمر أو القتل أو غري ذلك من احملّرمات اّليت يعلم حترميها ضرورة 

)1/150(    

علمنا من دين األمة ضرورة أن من قال إن هللا تعاىل ليس حبّي وال عامل كان كافرا، وقامت احلجة على 
  )7/160(    .استحالة كون العامل ال علم له

  

  ]لعبادةلكفر صانع األصنام [

  .من فعل الّصورة لتعبد وهو صانع األصنام وحنوها فهذا كافر وهو أشّد عذا -
ا العبادة وال املضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبري وال يكّفر كسائر  - فأّما من مل يقصد 

      ).91-14/90(.    املعاصي
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  :بيان حال إميان من قال الخيه املسلم  كافر

، وكذا قوله ألخيه كافر من غري اعتقاد أنّه ال : مذهب أهل احلقّ  ملعاصي، كالقتل والّز يكفر املسلم 
      )2/49(.    بطالن دين اإلسالم

  

  ]التأويل واجلهل من موانع التكفري[ 

  .فأورد قصة الذي شك يف قدرة هللا وأمر بتحريق جثته

اء يف تكفري هذا الّرجل جهل صفة من صفات هللا تعاىل، وقد اختلف العلم: وقالت طائفة -
  جاهل الصفة؛

  .وممّن كّفره بذلك ابن جرير الّطربي، وقاله أبو احلسن األشعري أّوال: قال القاضي  -
ال يكفر جبهل الصفة وال خيرج به عن اسم اإلميان خبالف حجدها، وإليه رجع : وقال آخرون  -

صوابه ويراه دينا أبو احلسن األشعرّي، وعليه استقر قوله، ألنّه مل يعتقد ذلك اعتقادا يقطع ب
      )72-17/71( .      وشرعا، وإّمنا يكفر من اعتقد أن مقالته حقّ 

  

  ]إطالق لفظ الكفر على بعض املعاصي وأهلها[

وقد قال اإلمام أبو عبد الرمحن عبد هللا بن املبارك  فيما ورد من مثل هذا مما ظاهره تكفري أصحاب 
    ) 2/126(.   يظ والزجر عنهإّن ذلك على جهة التغل: املعاصى

***********************************************************************  
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  .اجلنائز: راجع: تكفني

***********************************************************************  

  
  
  

  ]األمر، اإلمجاع، االجتهاد: ذات الصلة: [الّتكليف

لبلوغ الّتكليف ال   )16/208(    .يكون إّال 

  

  

  ]حديث الّنفس معفّو عن األمة[
لقلب إذا مل تستقر وأنّه سبحانه وتعاىل مل يكّلف إّال ما  جتاوز هللا تعاىل عن حديث الّنفس واخلواطر 

  )151-2/149(.     يطاق

  
  ]:أهلية الّناسي[

  تساهله أو حنو ذلك؛والغالط والّناسي وإن كان ال إمث عليه فقد ينسب إىل تفريط ل -
لّناسي بعض األحكام الّشرعية  - كغرامات املتلفات وانتقاض الّطهارات وغري ذلك : وقد تعّلق 

  )1/72(  .من األحكام املعروفات، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم
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  ]تكليف الّنائم[

  .أمجع عليه العلماء أن النائم ليس مبكلف، وإمنا جيب عليه قضاء الصالة -
التفاق   - وأما إذا أتلف النائم بيده أو غريها من أعضائه شيئا يف حال نومه فيجب ضمانه 

إلمجاع، بل لو أتلف  وليس ذلك تكليفا للنائم، ألن غرامة املتلفات ال يشرتط هلا التكليف 
التفاق نون أو الغافل وغريهم ممن ال تكليف عليه شيئا وجب ضمانه  .الصيب أو ا

  )5/186(  

  

على أنّه ال إمث على الّناسي : اإلمجاع والّنصوص املشهورة ىف الكتاب والّسنة متوافقة متظاهرة
  )1/69(.  والغالط

  

  ]الّتكليف مبا ال يطاق[

  وعند أّن تكليف ما ال يطاق جائز عقال؛

  )151-2/149(.  واختلف هل وقع التعبد به يف الشريعة أم ال؟ وهللا أعلم 

يلتزم ما ال يطيقه ينبغى أن يقول له ال تلتزم ما ال تطيق فيرتك بعضه، وهو من حنو  وإذا رأى اإلنسان من
    )13/11(".    عليكم من األعمال ما تطيقون: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم

  



 
 

252 
 

عمال القلوب[    ]املرء مؤاخذ 

املعصية أّن من عزم على : مذهب القاضي أيب بكر بن الطّيب: فقال اإلمام املازرّي رمحه هللا -
  بقلبه ووّطن نفسه عليها أمث يف اعتقاده وعزمه؛

وقد تظاهرت نصوص الّشرع وإمجاع العلماء على حترمي احلسد واحتقار املسلمني وإرادة املكروه  -
  ).152-2/151(.    م وغري ذلك من إعمال القلوب وعزمها، وهللا أعلم

  ]التخفيف عن هذه األمة[

ادها هللا شرفا وخففه عنهم ممّا كان على غريهم من اإلصر ،وهو الثقل أكرم هللا تعاىل  هذه األّمة ز 
  )2/152(.    واملشاق

  

  ]؟ ويف ضمري الذّكور؟"النّاس"هل يدخل الّنساء يف خطاب كلمة [ 

دخول الّنساء يف خطاب النّاس، متفق عليه، وإّمنا اختلفوا يف دخوهلّن يف خطاب الذّكور،  -
ّن ال يدخلن فيه ّ       )15/58(.    ومذهبنا أ

. ضمري الذّكور ال يدخل فيه النساء على املذهب الصحيح املختار يف األصول وهللا أعلم -
)7/45(  

  .ومذهبنا ومذهب حمّققي االصوليني أّن الّنساء ال يدخلن يف خطاب الّرجال عند اإلطالق -

)14/44) (7/47(  

  

  :أقسام اخلطاب
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  :خطاب كتاب هللا تعاىل على ثالثة أوجه

  .} أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة{: خطاب عام، كقوله تعاىل  -
وخطاب خاص للّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم ال يشركه فيه غريه، وهو ما أبني به عن غريه بسمة   -

فلة لك{: الّتخصيص وقطع الّتشريك كقوله تعاىل : وكقوله تعاىل} ومن الّليل فتهجد به 
  . }املؤمننيخالصة لك من دون {

: وخطاب مواجهة للّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم، وهو ومجيع أّمته ىف املراد به سواء، كقوله تعاىل -
وحنو ذلك من خطاب املواجهة، فكّل ذلك غري خمتص برسول } أقم الصالة لدلوك الشمس{

  )1/204(    .هللا صلى هللا عليه وسّلم، بل تشاركه فيه األّمة

  

  ]ود الّشرعحكم األشياء قبل ور [

حة وال غري : املذهب الصحيح عند احملققني من أصحابنا أنّه ال حكم فيها ال بتحليل وال حترمي وال إ
لّشرع       )2/91(.    ذلك، ألّن احلكم عند أهل السنة ال يكون إال 

صح أنه األشياء قبل ورود الشرع ال تكليف فيها بتحرمي وال غريه ويف املسألة خالف مشهور لألصوليني األ
  )9/101)(11/28( : ينظر أيضا).3-11/2(.ال حكم وال تكليف قبل ورود الشرع

  ]شرع من قبلنا[

  أن شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد شرعنا خبالفه؛: يرى بعض األصوليني 

      ).91-15/90(.    بل ليس بشرع لنا: وقال آخرون 

  ]:هل الكّفار خماطبون بفروع اإلسالم؟[
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صولهوالّصحيح عند ا كما هم خماطبون  م خماطبون        )9/127(.   وعند آخرين أ

لنهي دون األمر: وقيل م خماطبون      )16/118(  )198:   (/وانظر أيضا)  11/208( .  أ

  

لعقل؟[   ]هل يثبت الّتكليف 

لعقل ثواب والعقاب وال إجياب وال حترمي  - والغريها اعلم أّن مذهب أهل الّسّنة أنّه ال يثبت 
لّشرع؛   من أنواع الّتكليف، وال تثبت هذه كّلها وال غريها إّال 

ومذهب أهل الّسّنة أيضا أّن هللا تعاىل ال جيب عليه شيء، تعاىل هللا، بل العامل ملكه والّدنيا   -
      ).161-17/159( .    واآلخرة يف سلطانه، يفعل فيهما ما يشاء

  

  ]التدرج يف التكليف[

اإلسالم يف التكليف على التدريج، فمىت يّسر على الّداخل يف الطّاعة أو املريد للدخول  وقد كانت أمور
  فيها سهلت عليه، وكانت عاقبته غالبا الّتزايد منها؛

  .ومىت عسرت عليه أو شك أن ال يدخل فيها وإن دخل أوشك أن ال يدوم أو ال يستحليها 

)12/41(    

  )9/68(  .يقتضي التكرار الّصحيح عند االصوليني أّن لفظ كان ال - 

***********************************************************************  
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  :تكنية

  ]اإلمجاع على جواز التكنية مبا عدا أ القاسم[ 

ا أو مل   - وأّما غري أيب القاسم من الكىن فأمجع املسلمون على جوازه سواء كان له ابن أو بنت فكىن به أو 
  .يكن له ولد، أو صغريا أو كىن بغري ولده

  ). 116-14/115(.  وجيوز أن يكىن الّرجل أ فالن وأ فالنة، وأن تكىن املرأة أّم فالنة وأّم فالن  -

  ).  129-14/128(:لد له وتكنية الصغريجتوز تكنية من مل يو   

  :جيوز تكنية املرء نفسه مبا اشتهر به -
لكنية - س أن يكىن اإلنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر    ). 231-5/230(.  وال 

  
يب القاسم وبيان ما يستحّب من األمساء    :الّنهي عن الّتكين 

  ...اختلف العلماء يف هذه املسألة على مذاهب كثرية ومجعها القاضي وغريه  -
يب القاسم ألحد أصال سواء كان امسه حمّمدا أو : مذهب الّشافعّي وأهل الظاهر: أحدها - أنّه ال حيّل الّتكّين 

  .أمحد أم مل يكن
قال مجهور الّسلف وفقهاء وهذا مذهب مالك، قال القاضي وبه ....أّن هذا الّنهي منسوخ، : والثّاين  -

  ) 14/112(.    وذكر أقواال أخرى....   األمصار ومجهور العلماء

**********************************************************************  

  احلجّ : راجع: الّتلبية
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**********************************************************************  

  احلج: راجع :الّتمتع
***********************************************************************  

  

لّصرب :  ، اجلهاد]كراهة متّين املوت لضّر نزل به:[ اجلنائز: راجع: متين كراهة متّين لقاء العدّو واألمر 
  .متين الشهادة: عند اللقاء، فضل اجلهاد، شهيد

***********************************************************************  

  .الّصيبّ : راجع: الّتمييز

**********************************************************************  

  
  
  

  .اآلداب: تناجي

**********************************************************************  

  
  .الّروح: راجع: تناسخ األرواح

***********************************************************************  
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لنوء: بيان كفر من قال - الكفر: راجع: التنجيم   :مطر 

***********************************************************************  

  
  .التشبه: راجع: تنعم

***********************************************************************  

  

  .الغنيمة:ر: تنفيل

***********************************************************************  

  
  
  

  :الّتوبة

ملثلثة وآب - ب  ب و لتوبة هنا مبعىن رجع، واملراد : أصل الّتوبة يف الّلغة الّرجوع، يقال 
  .وهو ركنها األعظم وأصلها الّندم.الرجوع عن الّذنب

خريها، سواء    - ا واجبة على الفور ال جيوز  ّ واتّفقوا على أّن التوبة من مجيع املعاصى واجبة، وأ
    )17/59(.كانت املعصية صغرية أو كبرية
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  )17/117(. تقبل الّتوبة وحيّث عليها

  :للّتوبة ثالثة شروط: العلماءقال أصحابنا وغريهم من 

 .أن يقلع عن املعصية  -1
 .وأن يندم على فعلها -2
 وأن يعزم عزما جازما أن ال يعود إىل مثلها أبدا؛   -3
دمّي فلها شرط رابع، وهو رّد الّظالمة إىل صاحبها أو حتصيل   -4 فان كانت املعصية تتعّلق 

 .الرباءة منه
 .كما جاء يف احلديث الّصحيح  وللّتوبة شرط آخر وهو أن يتوب قبل الغرغرة -5

)17/25(.وأّما يف حالة الغرغرة وهي حالة الّنزع فال تقبل توبته وال غريها وال تنفذ وصيته وال غريها 
    )2/45(  :وانظر أيضا  

  

ا[   ]التوبة قبل طلوع الشمس من مغر

 مفتوحا فال تزال مقبولة هذا حّد لقبول الّتوبة، وقد جاء يف احلديث الّصحيح أّن للّتوبة : قال العلماء
ب قبل ذلك ا أغلق وامتنعت الّتوبة على من مل يكن   .حّىت يغلق، فإذا طلعت الّشمس من مغر

)17/25(      

  ]هل جتب التوبة إذا تذّكر الّذنب؟[
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ب من ذنب مث ذكره هل جيب جتديد الّندم؟ فيه خالف ألصحابنا وغريهم من أهل الّسّنة؛    وإذا 

      )17/59(. جيب، وقال إمام احلرمني ال جيب: قال ابن األنباري 

  ]التوبة من ذنب دون آخر[

    )17/59(.وتصّح الّتوبة من ذنب وإن كان مصرّا على ذنب آخر 

  ]تكّرر الّذنب[

ب توبة صحيحة بشروطها ّمث عاود ذلك الّذنب كتب عليه ذلك الّذنب الثّاين ومل تبطل توبته، هذا   وإذا 
     ).60-17/59( .ب أهل الّسنة يف املسئلتنيمذه

  ]توبة واحدة جتزئ من كثري من الذنوب[

ب عن  ب يف كّل مرّة قبلت توبته وسقطت ذنوبه ولو  لو تكّرر الّذنب مائة مرّة أو ألف مرّة أو أكثر و
      )17/75(.اجلميع توبة واحدة بعد مجيعها صّحت توبته

  

  ]توبة الكافر[

  من كفره مقطوع بقبوهلا؛مثّ توبة الكافر  

وما سواها من أنواع الّتوبة هل قبوهلا مقطوع به أم مظنون؟ فيه خالف ألهل الّسّنة، واختار إمام احلرمني  
    )17/60(.أنّه مظنون وهو األصّح وهللا أعلم

    ).62-17/61( ]  املؤمن خياف من ذنوبه والفاجر ال يبايل به[
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  ]حسرة أهل الّذنوب[

ا أرض مل يعرفها من قبل ّ ا تتوّحش عليه وتصري كأ ّ   )17/92(.  ويتغّري عليه كّل شيء حّىت األرض فإ
    

  ]:الفرق بني توبة هذه األمة وتوبة من قبلها[

  ".نيب التوبة" :من أمساء نبّينا صلى هللا عليه وسّلم

لقول واالعتقاد، وكانت توبة  وّمسي بذلك ألنه بعث صلى هللا عليه و سلم بقبول التوبة: قال القاضي 
      )11/132(.    من قبلنا بقتل أنفسهم

  ]قبول توبة املرجوم واحملارب[ 

توبة الزّاين ال تسقط عنه حّد الّزىن، وكذا حكم حد الّسرقة والّشرب، هذا أصّح القولني يف  -
  مذهبنا ومذهب مالك؛

، وعند ابن عباس وغريه  - وأما توبة احملارب قبل القدرة عليه فتسقط حد احملاربة بال خالف عند
    ).204-11/203(.      ال تسقط

  ]من مكّمالت الّتوبة مفارقة أرض الفساد[ 

ا الّذنوب واألخدان املساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما  يستحّب مفارقة التائب املواضع اّليت أصاب 
م صحبة أهل اخلري والّصالح والعلماء واملتعّبدين الورعني ومن يقتدى دامو  ا على حاهلم، وأن يستبدل 

      )17/83(.       م، وينتفع بصحبتهم وتتأّكد بذلك توبته
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  ]الّتصّدق عند الّتوبة[

      ).97-17/96(.  تستحّب الّصدقة شكرا للنعم املتجددة ال سّيما ما عظم منها -
ب بسبب من اخلري أن حيافظ على ذلك السبب فهو أبلغ يف تعظيم حرمات ويستحب ملن  -

  )17/102(. هللا كما فعل كعب يف الّصدق وهللا أعلم

الستغفار وهي توبة     )17/64(.     تسقط الذنوب 

  )13/173(   .التوبة تكّفر املعاصي الكبائر وهو جممع عليه

  

  :استحباب االستغفار واالستكثار منه

الفرتات والغفالت عن الذّكر اّلذي كان شأنه الّدوام عليه، فإذا فرت عنه أو غفل عّد ذلك : قال القاضي
    )17/23(.     ذنبا واستغفر منه

**************************************************************************  

  
  

  ]اإلسالم، اإلميان: راجع: [الّتوحيد

**************************************************************************  

  
  .الورع: راجع: الّتورّع
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**************************************************************************  

  

 :الّتورية 

    )7/169(.   جتوز التورية والتعريض يف احلرب: وقال القاضي

**************************************************************************  

  

  :الّتوّسل

  :قّصة أصحاب الغار الّثالثة والّتوسل بصاحل األعمال

يستحّب لإلنسان أن يدعو يف حال كربه ويف دعاء االستسقاء وغريه بصاحل عمله ويتوسل إىل هللا تعاىل 
    ).56-17/55(.    به

**************************************************************************  

  

  )1/173(.  خلق قدرة املعصية: واخلذالن)  1/59(.   وهي خلق قدرة الطّاعة:       الّتوفيق

**************************************************************************  
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  :الّتوّكل

  :على هللا تعايل وعصمة هللا تعاىل له من النّاستوّكله   

  
    )15/44(.          }وهللا يعصمك من النّاس{: وامتثل قول هللا تعاىل

  ]علّو درجات املتوّكلني[

الثّقة  تعاىل : حّده: اختلفت عبارات العلماء من السلف واخللف يف حقيقة الّتوكل، فقالت طائفة
فذ  ّن قضاءه  واتّباع سّنة نبّيه صّلى هللا عليه وسّلم يف الّسعي فيما ال بد منه من املطعم واإليقان 

  .واملشرب، والّتحرز من العدّو كما فعله األنبياء صلوات هللا تعاىل عليهم أمجعني

    )3/91( .    وهذا املذهب هو اختيار الّطربّي وعاّمة الفقهاء: قال القاضي عياض 

الحتياط يف األمور وتعاطى األسباب وأّن ذلك ال يقدح يف الّتوكل إذا كان األخذ : ويف ربط الرباق
  )  2/211(    .االعتماد على هللا تعاىل وهللا أعلم

  

      ).42-15/41(وانظر  ]      التوكل مع أخذ األسباب من أسباب الّرزق[

*****************************************************************************  

  .الذّكر: راجع: الّتهليل

***************************************************************************  
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  :التهنية

نئة من رزقه هللا خريا ظاهرا أو صرف عنه شرّا ظاهرا   )17/101(. تستحّب 

*****************************************************************************  

  

  :الّتيامن

كان صلى هللا عليه و سلم حيب التيمن يف طهوره إذا تطّهر ويف ترّجله إذا ترّجل ويف انتعاله إذا "
  " .انتعل

ب التكرمي والتشريف كلبس الثوب : هذه قاعدة مستمرة ىف الشرع وهى  - إّن ما كان من 
والسراويل واخلف ودخول املسجد والسواك واالكتحال وتقليم االظفار وقص الشارب وترجيل 

الشعر وهو مشطه ونتف االبط وحلق الرأس والسالم من الصالة وغسل أعضاء الطهارة واخلروج 
والشرب واملصافحة واستالم احلجر األسود وغري ذلك مما هو ىف معناه  من اخلالء واألكل

  .يستحب التيامن فيه
وأما ما كان بضده كدخول اخلالء واخلروج من املسجد واالمتخاط واالستنجاء وخلع الثوب   -

والسراويل واخلف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك كله بكرامة اليمني وشرفها وهللا 
  .أعلم

أمجع العلماء على أن تقدمي اليمني على اليسار من اليدين والرجلني ىف الوضوء سنة لو و   -
  .خالفها فاته الفضل وصح وضوءه

ليسار وإن كان جمز فهو مكروه نص عليه الشافعى وهو ظاهر -   .واعلم أن االبتداء 
ا ليست حمرمة -  ..وقد انعقد امجاع العلماء على أ
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ن والكّفان واخلّدان بل مث اعلم أن من أعضاء الوض  - وء ما ال يستحب فيه التيامن وهو األذ
  .يطّهران دفعة واحدة فان تعذر ذلك كما ىف حق األقطع وحنوه قدم اليمني وهللا أعلم

)3/160-161.(      

*****************************************************************************  

  

  .راجع املشقة: الّتيسري

*****************************************************************************  

  

  

  ]الطهارة، النية، الوضوء، الغسل: ذات الصل:  [التيمم
التّيّمم يف كالم العرب القصد يقال تيممت : قال اإلمام أبو منصور األزهري. الّتيّمم يف الّلغة هو القصد

ممته وأممت  .ه أي قصدته وهللا أعلمفال وميمته و

لكتاب والسنة وإمجاع االمة  - بت  وهو خصيصة خص هللا سبحانه وتعاىل  وأعلم أن الّتيمم 
 .به هذه االمة زادها هللا تعاىل شرفا

سواء كان عن حدث أصغر  وأمجعت أالمة على أن الّتيّمم ال يكون إّال يف الوجه واليدين  -
 .أوأكرب وسواء تيّمم عن األعضاء كّلها أو بعضها وهللا أعلم

فمذهبنا ومذهب األكثرين أنه ال بد من ضربتني ضربة : واختلف العلماء يف كيفية التيمم  -
 للوجه وضربة لليدين إىل املرفقني؛
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وزاعي وأمحد وذهبت طائفة إىل أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفني وهو مذهب األ -
 .وعامة أصحاب احلديثوإسحاق وابن املنذر 

 .وأمجع العلماء على جواز الّتيمم عن احلدث األصغر -

 

 .وكذلك أمجع أهل هذه االعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب واحلائض والنفساء  -

 

مجاع العلماء - لّتيمم مث وجد املاء وجب عليه االغتسال   .وإذا صّلى اجلنب 
وإن كا عادمني للماء، ويغسالن  افر واملعزب يف اإلبل وغريمها أن جيامع زوجتهوجيوز للمس  -

 .فرجيهما ويتيممان ويصليان وجيزيهما الّتيّمم وال إعادة عليهما إذا غسال فرجيهما
فمذهبنا ومذهب : وأما اذا كان على بعض أعضاء احملدث جناسة فأراد التيمم بدال عنها  -

  .زمجهور العلماء أنه ال جيو 

  

لتيمم -  :وأما إعادة الصالة اليت يفعلها 
فمذهبنا أنه اليعيد إذا تيّمم للمرض أو اجلراحة وحنومها، وأما إذا تيمم للعجز عن املاء فان كان   -

  .يف موضع يعدم فيه املاء غالبا كالسفر مل جتب اإلعادة
درا وجبت اإلعادة على املذهب الصحيح وهللا أعلم  -  .وإن كان يف موضع ال يعدم فيه املاء إال 

 

 :وأما جنس ما يتيمم به  -
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فاختلف العلماء فيه فذهب الشافعي وأمحد وابن املنذر وداود الظّاهري وأكثر الفقهاء إىل أنه 
لعضو   )4/61(   4/62).  (57-4/56(.ال جيوز التيمم إال برتاب طاهر له غبار يعلق 

  

ليد إىل املرفق؟[    ]الّنووي يرجح املسح 

فامسحوا {وقد أوجب هللا تعاىل غسل اليدين إىل املرفقني يف الوضوء مث قال تعاىل يف التيمم 
والظاهر أن اليد املطلقة هنا هي املقيدة يف الوضوء يف أّول االية فال يرتك  }بوجوهكم وأيديك

  )4/61(.   بصريح وهللا أعلمهذا الظاهر إّال 

  

  

  ] وجيب استيعاب أعضاء الّتيّمم[

  .واختلفوا ىف املتيمم يرتك بعض وجهه فمذهبنا ومذهب اجلمهور أنّه ال يصح كما ال يصح وضوءه

)3/132(    

  ] هل يتيّمم العاصي بسفره؟[ 

وال جيوز الرتخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره، ويستثىن املتيمم فيجب عليه إذا مل 
  )5/210(.   جيد املاء أن يتيمم ويصلي وتلزمه اإلعادة على الصحيح

  ]الصعيد الطّيب[
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هو مجيع ما صعد : وقال اآلخرون. فاألكثرون على أنه هنا الرتاب...... : اختلف يف الّصعيد  -
  .فاألكثرون على أنه الطاهر وقيل احلالل وهللا أعلم: وأما الطّيب .على وجه االرض

  ]القصد إىل الصعيد واجب[

القصد إىل الصعيد واجب قالوا فلو ألقت الريح عليه ترا فمسح به وجهه مل جيزئه بل البد من 
   )4/60(.   نقله من األرض أو غريها

جلدار[   ]وجيوز التيّمم 

جلدار إذ  -   .ا كان عليه غبار وهذا جائز عند وعند اجلمهور من السلف واخللفوجيوز التيمم 
جلدار بغري إذن مالكه إذا كان مباحا أومملوكا النسان يعرفه، حبيث ال يكره مالكه  - ويتيّمم 

     )4/64(.ذلك

 ]التيمم مع وجود املاء ال جيوز للقادر على استعماله[

عماله وال فرق بني أن يضيق وقت الصالة وبني أن التيمم مع وجود املاء ال جيوز للقادر على است -
  .يتسع وال فرق أيضا بني صالة اجلنازة والعيد وغريمها، هذا مذهبنا ومذهب اجلمهور

وحكى البغوى من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه اذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت  -
لتّيّمم مث توضأ وقضاها، واملعروف األّول وهللا أعلم      )4/64(  . صّالها 

  ]التيمم لفقد املاء حكما[

ال جيوز ملن معه من املاء ما حيتاج إليه للطهارة أن يسقيه ملرتد خياف املوت : وقد قال أصحابنا -
يمة وجب سقيه ومل جيز الوضوء به حينئذ وهللا أعلم   .من العطش ويتيمم، ولو كان ذميا أو 

)11/154(    
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 ]وهل يرفع احلدث [ 

مذهبنا ومذهب األكثرين أنه اليرفع احلدث بل يبيح الصالة فيستبيح به وأما حكم التيمم ف -
فريضة وماشاء من النوافل والجيمع بني فريضتني بتيّمم واحد وإن نوى بتيّممه الفرض استباح 

  .الفريضة والنافلة وإن نوى النفل استباح النفل ومل يستبح به الفرض
  .وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد  -
لتيمم الواحد فريضة وجنائز  -   .وله أن يصلي 
  .وال يتيمم قبل دخول وقتها  -
واذا رأى املتيمم لفقد املاء ماء وهو يف الصالة مل تبطل صالته بل له أن يتّمها إال إذا كان ممن   -

      ).58-4/56(.     تلزمه اإلعادة فإن صالته تبطل برؤية املاء وهللا أعلم

  

  ]السالمالتيمم للنوافل ورّد [

وجيوز الّتيّمم للنوافل والفضائل كسجود التالوة والشكر ومس املصحف وحنوها كما جيوز 
      )4/64(.      للفرائض وهذا مذهب العلماء كافة

  ]وهل يستحّب جتديد التيّمم[

  .ويف استحباب جتديد التيمم وجهان أشهرمها ال يستحب -
 
  

مع وجود املاء، ويتصور يف غريه إذا قلنا ال جيب وصورته يف اجلريح واملريض وحنومها ممن يتيمم   -
نيا يف موضعه وهللا أعلم    )3/178(.    الطلب ملن تيمم 
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**********************************************************************  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حرف الثّاء

********************************************************* 

  :الثّناء

ح به جاز أن ينسب إليه وهللا  جيوز الثّناء على من فعل مجيال، وأّن اإلنسان إذا فعل قبيحا ومذموما و
    )14/158(.    أعلم

*********************************************************  

  



 
 

271 
 

  : الّثواب

ق غري منقطعكّل ثواب موعود على عمل بّر كان ىف زمنه صّلى هللا عليه وسّلم    )1/205(  .فإنّه 

ملسلمني، واإلنسان يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر  الثواب واألجر يف اآلخرة خمتص 
  )10/213(    .وحنومها

وما تقرب إّيل عبدي بشيء أحب إىل من أداء ما "أجر الفرض أكثر من أجر النفل لقوله عز و جل 
  )7/92(".   افرتضت عليه

  

  :اء املؤمن حبسناته يف الّدنيا واآلخرة وتعجيل حسنات الكافر يف الّدنياجز 

أمجع العلماء على أّن الكافر اّلذي مات على كفره ال ثواب له يف اآلخرة وال جيازى فيها    -
بشيء من عمله يف الّدنيا متقّر إىل هللا تعاىل، ولكن يطعم يف الدنيا مبا عمله من احلسنات، 

الّصدقة والعتق أي مبا فعله متقّر به إىل هللا تعاىل ممّا ال يفتقر صحته إىل النّـّية كصلة الّرحم و 
  .والّضيافة وتسهيل اخلريات وحنوها

 .وأّما إذا فعل الكافر احلسنات مثّ أسلم فإنّه يثاب عليها يف اآلخرة على املذهب الّصحيح -
ا مع ذلك أيضا يف الدنيا : وأّما املؤمن   - فيّدخر له حسناته وثواب أعماله إىل اآلخرة وجيزي 

ا يف الّدنيا و    )17/150(.     اآلخرة، وقد ورد الشرع به، فيجب اعتقادهوال مانع من جزائه 

********************************************************* 
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 حرف اجليم

********************************************************************* 

  :هل جيب وضع اجلوائح: اجلائحة

لتخلية بينه وبينها، مث تلفت قبل أوان الثمرة إذا بيعت بعد  بدو الصالح وسّلمها البائع إىل املشرتي 
فة مساوية  قال الشافعي يف أصّح قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون هي يف ضمان : اجلذاذ 

    )10/216(   .املشرتي، وال جيب وضع اجلائحة لكن يستحب

**********************************************************************  
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  :اجلار

  احلّث على إكرام اجلار والّضيف  

من التزم شرائع اإلسالم لزمه إكرام جاره وضيفه وبّرمها، وكّل ذلك تعريف حبّق اجلار وحّث على  -
  .حفظه

إلحسان إليه يف كتابه العزيز  -     )2/18(.  وقد أوصى هللا تعاىل 
جلار واإلحسان إليه -      )16/176(  :الوصية 
      )2/17(  :وحيرم إيذاء اجلار   - 

  

  :غرز اخلشب يف جدار اجلار

واختلف العلماء هل يندب إىل متكني اجلار من وضع اخلشب على جدار جاره؟ أم على  -
  اإلجياب؟

  .الّندب: وفيه قوالن للشافعي وأصحاب مالك، أصحهما يف املذهبني  -
.  ، وهو ظاهر احلديثوأصحاب احلديث اإلجياب، وبه قال أمحد وأبو ثور: والثاين  -

)11/47(    

**********************************************************************  

  

  :اجلاسوس
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  ]جواز هتك أستار اجلواسيس للتفتيش[

  .يهتك أستار اجلواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجال أو امرأة -
ويهتك سرت املفسدة إذا كان فيه مصلحة أو كان يف الّسرت مفسدة، وإّمنا يندب الّسرت إذا مل   -

    )16/55(.  يكن فيه مفسدة وال يفوت به مصلحة

  ]ال يكفر اجلاسوس املسلم مبجّرد الّتجّسس[

    )16/55(.  اجلاسوس وغريه من أصحاب الّذنوب الكبائر ال يكّفرون بذلك وهذا اجلنس كبرية قطعا

  ]هل يقتل اجلاسوس املسلم؟[

    )16/55( .أّن اجلاسوس املسلم يعّزر وال جيوز قتله: ومذهب الّشافعي وطائفة  -
لّتوبة، قال املاجشون -     )12/67(.  إن عرف بذلك قتل وإال عّزر: واختلفوا يف تركه 

  ]اجلاسوس الكافر[

مجاع املسلمني -   .جيوز قتل اجلاسوس الكافر احلرّيب، وهو كذلك 
قضا للعهد، فإن رأى اسرتقاقه : فقال مالك واألوزاعي: وأما اجلاسوس املعاهد والذمي - يصري 

  ال ينتقض عهده بذلك؛: وقال مجاهري العلماء. أرقّه، وجيوز قتله
      )12/67(.    إّال أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك: قال أصحابنا  -

**************************************************************************  

  
  :اجلاهلية
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م وهللا تعاىل أعلم   .واجلاهلّية ما كان قبل النّبوة، مسوا بذلك لكثرة جهاال

  )2/110(    ،)2/161(    )3/87)     (5/22    (  )15/114(  

  
عمال اجلاهلية    :هل يؤاخذ 

ا، ومن أساء "   ". أخذ بعمله يف اجلاهلية واإلسالمأّما من أحسن منكم يف اإلسالم فال يؤاخذ 

إلحسان هنا: فالّصحيح فيه ما قاله مجاعة من احملّققني - لظّاهر : أّن املراد  الدخول يف اإلسالم 
  .والباطن مجيعا، وأن يكون مسلما حقيقيا

إلساءة -       ).136- 2/135(.   عدم الّدخول يف اإلسالم بقلبه: واملراد 

  

  :يوب والّدعاء بدعوى اجلاهليةحترمي ضرب اخلدود وشّق اجل

لويل وشبهه: قال القاضي عياض :ودعوى اجلاهلية   .هي الّنياحة، وندبة املّيت والّدعاء 

)2/109(    

  

  ]:هدم خصال اجلاهلية[

  ".أال كّل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع"قال صلى هللا عليه و سلم  

ا قبض، وأنه ال قصاص يف قتلها؛يف هذه اجلملة إبطال أفعال اجلاهلية وبيوعها  -   اليت مل يتصل 
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    )8/182(.   إشارة إىل إبطاله؛" حتت قدمى"وقوله  -

 

  ]النسيء يف الشهور: من خصال اجلاهلية[

املراد اإلخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه وكانوا يسمون احملرم صفرا وحيلونه وينسئون : قال العلماء
ما بعد صفر لئال يتواىل عليهم ثالثة أشهر حمّرمة تضيق عليهم أمورهم من احملرم أى يؤخرون حترميه إىل 

    ).216-14/213(  )8/225(.    الغارة وغريها

ء واألمهات: ومنها -  آل   :التعيري 
  .هذا التعيري من أخالق اجلاهلية، وينبغي للمسلم أن ال يكون فيه شيء من أخالقهم - 
  . بقدر ما سّبه وال يتعرض ألبيه وال ألمه وإمنا يباح للمسبوب أن يسّب الساّب نفسه -

)11/132-133.(  )15/114(  

  :الّتشاؤمومنها 

هلامة وهي الطّائر املعروف من طري اللّيل، وقيل هي البومة؛  -   والعرب كانت تتشاءم 
عية له نفسه أوبعض أهله: قالوا  -   .كانت إذا سقطت على دار أحدهم رآها 
    ).216- 14/213(.   وكانت تعتقد أّن عظام امليت وقيل روحه تنقلب هامة تطري -

ألنواء: ومنها   االستسقاء 

    )14/216(  . وال تقولوا مطر بنوء كذا وال تعتقدوه -

لغول: ومنها   :االفتتان 
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كانت العرب تزعم أّن الغيالن يف الفلوات وهي جنس من الّشياطني : قال مجهور العلماء   -
فترتاءى للنّاس وتتغّول تغّوال أي تتلّون تلّو فتضّلهم عن الطّريق فتهلكهم، فأبطل الّنّيب صلى هللا 

    ).217-14/216(  .عليه وسّلم ذاك

  

 ]الّنهي عن دعوى اجلاهلية[

خذ - بطال ذلك وفّصل القضا  كانت اجلاهلّية  لعصبات والقبائل، فجاء اإلسالم  حقوقها 
  ألحكام الّشرعّية؛

فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهما وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرّر من قواعد   -
  .اإلسالم

ا منتنة"وقوله صّلى هللا عليه وسّلم  - ّ -16/137(.    أي قبيحة كريهة مؤذية" دعوها فإ
138.(    

  

  ]كان أهل اجلاهلية حيّكمون الكهنة بينهم عند املفاخرة[

فيفخر كّل واحد من الّرجلني على اآلخر مثّ يتحاكمان إىل رجل ليحكم أيّهما خري وأعّز نفرا، وكانت هذه 
    )16/27(..    املفاخرة يف الّشعر أيّهما أشعر

***********************************************************************  

  
  .الدية: راجع: جراح
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***********************************************************************  

  

  .الّسفر: راجع: جرس

***********************************************************************  

  ].الثّواب، العبادة: راجع: اجلزاء

********************************************************************  

  

  

  :جزية

  ]هل جتب على كّل كافر؟[

وس عر كانوا أو عجما: قال الشافعي     )12/39(.    ال يقبل إال من أهل الكتاب وا

  

  ]قدرها[

أقلها دينار على الغّين، ودينار على الفقري أيضا يف كل سنة، : عيواختلفوا يف قدر اجلزية، فقال الشاف 
    )12/39(.    ما يقع به الرتاضي: وأكثرها
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  ]تتوّقف اجلزية بعد نزول عيسى عليه الّسالم[

ا، بل ال يقبل إّال  ال يقبلها وال يقبل من الكّفار إّال اإلسالم، ومن بذل منهم اجلزية مل يكّف عنه 
  )2/190(. تلاإلسالم أو الق

  .والكتاّيب إذا بذل اجلزية  جيب قبوهلا وال جيوز قتله وإكراهه على اإلسالم

  .وهذا احلكم ليس مبستمر إىل يوم القيامة، بل هو مقّيد مبا قبل عيسى عليه الّسالم

    )2/190(.  واالمتناع من قبول اجلزية يف ذلك الوقت هو شرع نبينا حمّمد صّلى هللا عليه وسّلم

***************************************************************************  

  

  :جزيرة العرب

  ]تعريف جزيرة العرب[ 

  .القطع: وأصل اجلزر يف اللغة

  

قال األصمعي جزيرة العرب ما بني أقصى عدن اليمن إىل ريف العراق يف الطول، وأما يف : قال أبو عبيد 
  .العرض فمن جدة وما واالها إىل أطراف الشام

ا من نواحيها وانقطاعها عن املياه العظيمة: قالوا   .ومسيت جزيرة إلحاطة البحار 
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يد ا األرض اليت كانت  م وأوطان وأضيفت إىل العرب أل رهم اليت هي أوطا يهم قبل اإلسالم ود
  .أسالفهم

  ]:إخراج اليهود والّنصارى من اجلزيرة[

  ".أخرجوا املشركني من جزيرة العرب: "قال صلى هللا عليه و سلم

ذا احلديث مالك والشافعي وغريمها من العلماء فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب،  - وأخذ 
  .كينهم من سكناهاال جيوز مت: وقالوا

ولكن الشافعي خص هذا احلكم ببعض جزيرة العرب وهو احلجاز، وهو عنده مكة واملدينة   -
  ..واليمامة وأعماهلا، دون اليمن وغريه مما هو من جزيرة العرب

وال مينع الكفار من الرتدد مسافرين يف احلجاز وال ميكنون من اإلقامة فيه أكثر : قال العلماء  -
  .ممن ثالثة أ

إال مكة وحرمها، فال جيوز متكني كافر من دخوله حبال، فإن دخله يف : قال الشافعي وموافقوه  -
خفية  وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما مل يتغري، هذا مذهب الشافعي 

    ).91-12/90(  ).213-10/212).(94-11/93( .  ومجاهري الفقهاء

***********************************************************************  

  

  :اجلّساسة

  :قّصة اجلّساسة

  .هي بفتح اجليم وتشديد الّسني املهملة األوىل -



 
 

281 
 

ا : قيل  - ّ مسّيت بذلك لتجّسسها األخبار للّدّجال، وجاء عن عبد الّرمحن بن عمرو بن العاص أ
  )18/78(.  دابّة األرض املذكورة يف القرآن

*****************************************************************************  

  .األجرة: راجع: علاجل

*****************************************************************************  

  .احلدود: راجع: اجللد

*************************************************************************  

  
  ]:احلجاب، العورة: ذات الصلة: [اجللباب

. قال النضر بن مشيل هو ثوب أقصر وأعرض من اخلمار، وهي املقنعة تغطي به املرأة رأسها -
  هو ثوب واسع دون الرداء تغطى به صدرها وظهرها؛: وقيل

    )6/180(. هو اإلزار؛ وقيل اخلمار: هو كاملالءة وامللحفة؛ وقيل: وقيل  -

*********************************************************************** 

  

  :مجادات

  ]كالم اجلمادات[



 
 

282 
 

إّين ألعرف حجرا مبّكة كان يسّلم علّي قبل أن أبعث إّين ألعرفه ": قال صّلى هللا عليه وسّلم -
  ".اآلن

ها ملا وإّن منّ {: ويف هذا إثبات التمييز يف بعض اجلمادات، وهو موافق لقوله تعاىل يف احلجارة -
ويف هذه اآلية خالف } وإن ّمن شيء إّال يسّبح حبمده{وقوله تعاىل } يهبط من خشية هللا

؛   مشهور والّصحيح أنه يسّبح  حقيقة، وجيعل هللا تعاىل فيه متييزا حبسبه كما ذكر
ومنه احلجر اّلذي فّر بثوب موسى صّلى هللا عليه وسّلم، وكالم الّذراع املسمومة، ومشي   -

  )15/36(.  إحدى الّشجرتني إىل األخرى حني دعامها الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم وأشباه ذلك

************************************************************************  

  

  

  ].العشرة، الّنكاح: ذات الصلة[: اجلماع

يت امرأته أو جاريته إن كانت له فليواقعها ليدفع  - يستحّب ملن رأى امرأة فتحرّكت شهوته أن 
  .شهوته وتسكن نفسه وجيمع قلبه على ما هو بصدده

ا واإلعراض عنها   - وينبغي هلا أن ال خترج بني الرجال إال لضرورة  وينبغي للرجل الغض عن ثيا
 .مطلقا

س بطلب الرجل امرأته إىل الوقاع يف النهار وغريه وإن كانت مشتغلة مبا ميكن تركه ألنه  - وال 
لتأخري يف بدنه أو يف قلبه وبصره وهللا أعلم  .رمبا غلبت على الرجل شهوة يتضرر 

)9/177-179.(      

  :حترمي امتناعها من فراش زوجها 
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حيرم امتناعها من فراشه لغري عذر شرعي وليس احليض بعذر يف االمتناع ألن له حقا يف    -
ا فوق اإلزار   .االستمتاع 

وإذا امتنعت يف الليل تستمّر اللعنة عليها حىت تزول املعصية بطلوع الفجر واالستغناء عنها أو  -
  ).8-10/7(.    بتوبتها ورجوعها إىل الفراش

  

  :عند اجلماع  ما يستحب أن يقوله 

يت أهله قال بسم هللا اللهم جّنبنا : "قال صلى هللا عليه و سلم - لو أن أحدهم اذا أراد أن 
  ".الشيطان وجّنب الشيطان ما رزقتنا فإنّه إن يقدر بينهما يف ذلك ولد مل يضّره شيطان أبدا

  .ال يطعن فيه الشيطان عند والدته خبالف غريه: وقيل -
هذا كالم . ه أحد على العموم يف مجيع الضرر والوسوسة واإلغواءومل حيمل: قال القاضي  -

     )10/5(.     القاضي
يت بشيء من األذكار يف حال اجلماع، وإذا عطس يف هذه احلال حيمد هللا تعاىل يف نفسه  - وال 

  )4/65(. وال حيرك به لسانه

  

  :للدبرجيوز مجاعه امرأته يف قبلها من قّدامها ومن ورائها من غري تعرض   

أي موضع الزرع من املرأة وهو قبلها الذي } فأتوا حرثكم أىن شئتم{وقوله تعاىل : قال العلماء -
  .أي كيف شئتم} أّىن شئتم{ومعىن قوله .   يزرع فيه املّين البتغاء الولد

م على حترمي وطء املرأة يف دبرها حائضا كانت أو طاهرا  -  . واتفق العلماء الذين يعتد 
)10/6(     

-   



 
 

284 
 

 :حترمي إفشاء سّر املرأة  

وحيرم إفشاء الرجل ما جيري بينه وبني امرأته من أمور االستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما جيرى  -
  من املرأة فيه من قول أو فعل وحنوه؛

  .فأما جمرد ذكر اجلماع فإن مل تكن فيه فائدة وال إليه حاجة فمكروه ألنه خالف املروءة  -
ن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن  وإن كان إليه حاجة أو ترتب  - عليه فائدة 

    ).9-10/8(.     اجلماع أو حنو ذلك فال كراهة يف ذكره
مما جيرى بني الزوجني على اجلملة للضرورة وأما يف  -القبلة وحنوها-وجيوز االخبار عن مثل هذا -

  )7/217(    .غري حال الضرورة فمنهى عنه

  : حكم العزل

أن جيامع فإذا قارب اإلنزال نزع وأنزل خارج الفرج، وهو مكروه عند يف كل حال : العزل هو -
 .وكل امرأة، سواء رضيت أم ال، ألنه طريق إىل قطع النسل

ال حيرم يف مملوكته وال يف زوجته األمة سواء رضيتا أم ال ألن عليه : فقال أصحابنا: وأما التحرمي  -
امتناع بيعها، وعليه ضرر يف زوجته الرقيقة مبصري ولده رقيقا ضررا يف مملوكته مبصريها أّم ولد و 

  .تبعا ألّمه
    ).10-10/9(.   ال حيرم: وأما زوجته احلرة فإن أذنت فيه مل حيرم، وإال فوجهان أصحهما  -

  

  :حترمي وطء احلامل املسبية قبل االسترباء  

ابنا له ويورثه مع أنه ال حيل له ألنه إذا وطئها قبل االسترباء وأتت بولد قد يستلحقه وجيعله  -
  .توريثه لكونه ليس منه وال حيل توارثه ومزامحته لباقي الورثة
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وقد يستخدمه استخدام العبيد وجيعله عبدا يتملكه مع أنه ال حيل له ذلك لكونه منه إذا   -
وضعته ملدة حمتملة كونه من كل واحد منهما فيجب عليه االمتناع من وطئها خوفا من هذا 

      ).15-10/14(.    ظوراحمل
لسيب وحتّل للسايب إذا انقضى  - وجيوز وطئها بعد االسترباء وإن كان هلا زوج انفسخ نكاحه 

  .استرباؤها بوضع احلمل عن احلامل وحبيضة من احلائل

  

  ]وطء املشركة غري الكتابية مبلك اليمني[

ن وغريهم من الكفار  أّن املسبية من عبدة: ومذهب الّشافعي ومن قال بقوله من العلماء - األو
  اّلذين ال كتاب هلم ال حيّل وطؤها مبلك اليمني حىت تسلم، فما دامت على دينها فهي حمرمة؛

لبيع؟[   ]هل ينفسخ نكاح األمة 

  

واختلف العلماء يف األمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلما هل ينفسخ النكاح وحتل ملشرتيها أم ال؟ فقال   
      ).36-10/34(.    ال ينفسخ :العلماء إال ابن عباس

 ...جواز الغيلة وهي وطء املرضع -

    ).10/16(.    جتوز الغيلة ألنّه صّلى هللا عليه وسّلم مل ينه عنها

***************************************************************************  
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  ]الصالة، اإلمامة: بذات الّصلة: اجلماعة

  

  اجلماعة يف البيوت؟هل جتوز إقامة 

ا فرض كفاية  ملذهب الصحيح أ ا فرض الكفاية إذا قلنا  جتوز إقامة اجلماعة يف البيوت لكن ال يسقط 
    )5/15(    .بل ال بد من إظهارها

  ]احلرص على إقامة اجلماعة يف وقت الصالة الفاضل[

صّلوا حيرز فضيلة أول  من صّلى يف أّول الوقت يسقط عنه الفرض مثّ إذا صّلى مع اجلماعة مىت -
الوقت وفضيلة اجلماعة، وهذا هو األوىل لئال تقع فتنة بسبب التخلف عن الصالة مع اإلمام 

 .وختتلف كلمة املسلمني
ألوىل وهذا هو الصحيح عند أصحابنا - .ومن صلى فريضة مرتني تكون الثانية سنة والفرض سقط 

  )5/16(      

  

  :]املفرتض خلف املتنفل[

  )130- 6/129(.   يرى الشافعي وأصحابه جواز صالة املفرتض خلف املتنفل وهللا أعلم

  

  ]هل اجلماعة شرط أم فرض عني أم فرض كفاية؟[
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اجلمهور على أن اجلماعة ليست بشرط لصحة الصالة خالفا لداود، وال فرضا على األعيان خالفا جلماعة 
ا فرض كفاية من العلماء،     )152-5/151(.  ، وقيل سنةواملختار أ

  

  ]هل جتب على األعمى؟[

لصالة؟ فقال نعم قال فأجب - البن أم مكتوم-فقال"   "هل تسمع النداء 

نه سأل هل له رخصة أن يصلي يف بيته وحتصل له فضيلة اجلماعة بسبب عذره  - ويرى اجلمهور 
  ال؛: فقيل

مجاع املسلمني  - لعذر      )5/155(  .ويؤيد هذا أن حضور اجلماعة يسقط 

  ]الّتخلف عن اجلماعة من مسات املنافقني[

  ".رأيتنا وما يتخلف عن الصالة إّال منافق قد علم نفاقه أو مريض"

م كانوا منافقني   )5/156(.  والذين هّم بتحريق بيو

  

  :الرخصة يف التخلف عن اجلماعة لعذر وجوازها يف النافلة

 . تسقط اجلماعة للعذر  -
 وجيوز صالة النفل مجاعة؛ -
  .....واألفضل يف صالة النهار أن تكون مثىن كصالة الليل وهو مذهبنا ومذهب اجلمهور  -

)5/161(  )5/162-163.(  
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.  وللصالة املكتوبة يف مجاعة فضل كبري  وكذلك انتظار الصالة وكثرة اخلطأ إىل املساجد واملشي إليها
)5/165(    

  

  ]اجلماعة للمسافرين[

مام ومأموم وهو إ -  )5/175(  .مجاع املسلمنيواجلماعة تصح 
  )5/175) (4/169(.  وصالة اجلماعة مشروعة يف السفر وكانت مشروعة من أّول النّبّوة -

  ).163-5/162(:  جتوز اجلماعة يف النافلة

  

  ]خروج الّنساء إىل املساجد حلضور صالة اجلماعة[ 

ا ال خت - س يف خروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة وأ رج مطيبة، وال متزينة وال ال 
ا، وأن ال يكون يف الطريق ما خياف به مفسدة وحنوها لرجال وال شابة وحنوها ممن يفتنت   .خمتلطة 

  

وقد ورد النهي عن منعهن من اخلروج وهو حممول على كراهة التنزيه إذا كانت املرأة ذات زوج أو  -
  .سيد حرم املنع إذا وجدت الشروطسيد ووجدت الشروط املذكورة فإن مل يكن هلا زوج وال 

)4/161-162.(  

  ).163-4/162(  .وال فرق يف الليل والنهار، بل ورد النهي عن منعهّن يف صالة العشاء -
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************************************************************************  

 

  

  

  

 ]غسل: ذات الصلة: [اجلمعة

  )6/130(. مسّيت مجعة الجتماع الناس فيها وكان يوم اجلمعة يف اجلاهلية يسمى العروبة

  

  )6/152(.    واجلمعة فرض عني)6/143(جتب اجلمعة و]:وجوب اجلمعة[

  

ذه األمة[    :]:يوم اجلمعة خصه هللا 

 ".فهذا يومهم أي الذي اختلفوا فيه هدا هللا له"

قلت وميكن أن يكون أمروا به صرحيا ونص على عينه فاختلفوا فيه هل يلزم تعيينه أم هلم إبداله وأبدلوه 
  )6/144(.  وغلطوا يف إبداله
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  )6/135(.  ويسّن الّسواك ومّس الطّيب

لرواح الذهاب أول النهار:   ]الرواح إىل اجلمعة[   )6/135(. املراد 

  ]معىن الّرواح[

لغة العرب الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو يف الليل وهذا هو الصواب : قال األزهري 
 .الذي يقتضيه احلديث واملعىن

  ]ساعات الرواح إىل اجلمعة من أين تبدأ؟[

استحباب التبكري إليها أول النهار، والّساعات : ومذهب الشافعي ومجاهري أصحابه ومجاهري العلماء
  ).137-6/135( .  من أول النهار، والرواح يكون أول النهار وآخره :عندهم

م اجلمعة[   ]العدد اّلذي تنعقد 

ثىن عشر رجال؛: قال مالك وغريه -   تنعقد اجلمعة 
  )6/151(  .وعند أصحاب الشافعي وغريهم  يشرتط أربعون  -

  ]التنفل قبل خروج اإلمام[

  .مذهبنا ومذهب اجلمهور التنفل قبل خروج اإلمام يوم اجلمعة مستحب وهو -
  )6/146("  فصلى ما قدر له"والنوافل املطلقة ال حد هلا لقوله صلى هللا عليه و سلم  -

  

  ]:وقت اجلمعة[
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وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي ومجاهري العلماء من الصحابة والتابعني فمن بعدهم ال جتوز اجلمعة 
  .بن حنبل وإسحاق، فجوازها قبل الزوال إال بعد زوال الشمس ومل خيالف يف هذا إال أمحد

 )6/148-149.(  

  

  

 ]:اخلطبتان قياما واجللوس بينهما[

مذهب الشافعي واألكثرين أن خطبة اجلمعة ال تصح من القادر على القيام إّال قائما يف اخلطبتني  -
 .وال يصّح حىت جيلس بينهما وأن اجلمعة ال تصح إال خبطبتني

 .العلماء على أن اخلطبة ال تكون اال قائما ملن أطاقهإمجاع : وحكى ابن عبدالرب -
اجللوس بني اخلطبتني سنة ليس بواجب وال شرط، ومذهب : وقال أبو حنيفة ومالك واجلمهور -

  ).150-6/149(.  الشافعي أنه فرض وشرط لصحة اخلطبة

  ]:شروط اخلطبة وما يقع عليه اسم اخلطبة[ 

هللا تعاىل والصالة على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيهما قال الشافعي ال يصح اخلطبتان اال حبمد 
والوعظ، وهذه الثالثة واجبات يف اخلطبتني وجتب قراءة آية من القرآن يف إحدامها على األصح، وجيب 

  )6/150( .  الدعاء للمؤمنني يف الثانية على األصح

  )5/34)(6/152( .  يستحّب اختاذ املنرب وهو سنة جممع عليهاو] اختاذ املنرب[

  )6/134(. وّمسي منربا الرتفاعه من النرب وهو االرتفاع
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  ]خيطب من فوق املنرب قائما[ 

يستحّب املنرب للخطبة فإن تعذر فليكن على موضع عال ليبلغ صوته مجيعهم ولينفرد فيكون أوقع يف 
  )5/34)  (6/134(  .واخلطيب يكون قائما.    النفوس

  

  ]:جلوس اإلمام على املنرب[

.  ويستحب اجللوس للخطبة أول صعوده حىت يؤذن املؤذن وهو مستحب عند الشافعي ومالك واجلمهور  
  )6/146(    .والدليل على أنه ليس بواجب أنه ليس من اخلطبة

  

  )6/134(    ].وجيوز الكالم لإلمام يف اخلطبة[

  

 ]:اإلنصات للخطبة[

  .ينهي عن مجيع أنواع الكالم حال اخلطبة -
  .العلماء يف الكالم هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه ومها قوالن للشافعيواختلف  -
  .جيب اإلنصات للخطبة: وقال الشافعي وعامة العلماء  -
 .يلزمه: واختلفوا إذا مل يسمع اإلمام هل يلزمه االنصات كما لو مسعه، فقال اجلمهور: قال القاضي -
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خلطبة، وهذا مذهبنا ومذهب مالك ووجوب اإلنصات والنهى عن الكالم إمنا هو يف حال  -
 ).139- 6/138(.    واجلمهور

  )6/164(.   وجيوز الكالم يف اخلطبة حلاجة للخطيب وغريه -

  :فضل من استمع وأنصت يف اخلطبة

م، ألن احلسنة بعشر أمثاهلا وصار يوم اجلمعة الذي فعل فيه  يغفر ملن أنصت ما بني اجلمعتني وثالثة أ
  )6/147(.    معىن احلسنة اليت جتعل بعشر أمثاهلاهذه األفعال اجلميلة يف

  ]الرتهيب عن االنشغال بغري اخلطبة[ 

  )6/147(.    ورد الّنهي عن مّس احلصا وغريه من أنواع العبث يف حالة اخلطبة -

  

  ] الكالم بعد اخلطبة وقبل الصالة[

س به لصالة ال    )6/146(    .الكالم بعد اخلطبة وقبل اإلحرام 

  

 ]اخلطبة وإطالة الصالةقصر [

لنسبة إىل اخلطبة ال تطويال يشق على املأمومني وهي حينئذ قصد أي معتدلة  الصالة تكون طويلة 
لنسبة إىل وضعها   )6/153)  (6/159(.   واخلطبة قصد 

خلطبة وما يقول فيها  :رفع الصوت 
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طابقا للفصل الذي يستحب للخطيب أن يفخم أمر اخلطبة ويرفع صوته وجيزل كالمه ويكون م -
 .يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب

 يف خطب الكتب املصنفة،يف خطب الوعظ واجلمعة والعيد وغريها وكذا  أما بعدويستحّب قول  -
 .وقد عقد البخاري  يف استحبابه وذكر فيه مجلة من األحاديث

 . أنه فصل اخلطاب الذي أوتيه داود: وقال بعض املفسرين أو كثري منهم -
  .وعند الّشافعّي  أنه جيب محد هللا تعاىل يف اخلطبة ويتعني لفظه وال يقوم غريه مقامه -

)6/153-156.(  

ا وأقلها آية  - ا والصحيح عند وجو  .والقراءة يف اخلطبة مشروعة بال خالف واختلفوا يف وجو
  )6/161)      (6/160(  .ويستحب قراءة ق أو بعضها يف كل خطبة -

  ]:ترفع األيدي يف اخلطبة؟ هل[

 .السنة أن ال يرفع اليد يف اخلطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغريهم -
  )6/162(.  ورفعه صلى هللا عليه وسّلم يديه يف خطبة اجلمعة حني استسقى كان لعارض -

  :التحية واإلمام خيطب

معة واإلمام خيطب أنه إذا دخل اجلامع يوم اجل وفقهاء احملدثنييف مذهب الشافعي وأمحد وإسحاق 
استحب له أن يصلي ركعتني حتية املسجد ويكره اجللوس قبل أن يصليهما ويستحب أن يتجوز فيهما 

  )6/164( .  ليسمع بعدمها اخلطبة

 :ما يقرأ يف صالة اجلمعة

هل {و} سبح{وكان النيب صلى هللا عليه و سلم يف وقت يقرأ يف اجلمعة اجلمعة واملنافقني ويف وقت 
ك ك{ويف وقت سبح و} اقرتبت{و} قاف{يف وقت يقرأ يف العيد و } أ   ).167-6/166(.  }هل أ
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  :الصالة بعد اجلمعة

  ).170-6/169(.   يستحّب سنة اجلمعة بعدها وورد احلث عليها وأقّلها ركعتان وأكملها أربع -

  ]:الّصالة يف غرفة خاّصة لإلمام[

  مصلحة؛وجيوز اختاذها يف املسجد اذا رآها ويل األمر  -
  )6/170( . قالوا وأول من عملها معاوية بن أيب سفيان حني ضربه اخلارجي  -

 ]:أعذار سقوط اجلمعة[

    )5/208( . تسقط اجلمعة بعذر املطر وحنوه وهو مذهبنا ومذهب آخرين -

 ]:ساعة اإلجابة  يف يوم اجلمعة[

  ..واختلف السلف يف وقت هذه الساعة  -
  .فقال بعضهم هي من بعد العصر إىل الغروب  -
ا ما "ما رواه مسلم من حديث أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسّلم  والصحيح بل الصواب - أ

  ".بني أن جيلس اإلمام إىل أن تقضي الصالة
. هو أجود حديث وأصّحه يف بيان ساعة اجلمعة -كما روينا يف سنن البيهقي-قال مسلمو -

)6/139-141(  

***********************************************************************  
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  :اجلنّ 
  ]وجود اجلّن حقيقة وكيفية خلقتهم[

م قد يراهم بعض اآلدميني -   .اجلّن موجودون وأ
      )5/29(  .اجلن أجسام لطيفة روحانية: قال اإلمام أبو عبد هللا املازري -
  )5/29(  .العايت املارد من اجلنّ  :العفريت -

  ]إميان اجلن يف عهد النّيب صلى هللا عليه وسّلم[

صحابه صالة الّصبح فلّما مسعوا القرآن قالوا " حضر اجلّن عند الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم وهو يصّلى 
   )4/169(  ".هذا اّلذي حال بيننا وبني السماء

  
  ]هل يعاقب اجلن وهل يثابون؟[

  .واتفق العلماء على أن اجلن يعذبون يف اآلخرة على املعاصى  -
ا ثوا وجمازاة له على طاعته أم ال  - واختلفوا يف أن مؤمنهم ومطيعهم هل يدخل اجلنة وينعم 

ا  م يدخلو م أن ينجوا من النار مث يقال كونوا ترا كالبهائم؟  والصحيح أ يدخلون؟ بل يكون ثوا
ألك    )4/169(.   ل والشرب وغريمهاوينعمون فيها 

******************************************************************  

  

رة القبور: ذات الصلة:[اجلنائز    ].القبور، ز
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  )6/219(  .مشتقة من جنز إذا سرت، ذكره ابن فارس وغريه: اجلنازة

  ]تذكري احملتضر[

ت الّرجاء وأحاديث العفو عنده يستحّب تنبيه احملتضر على إحسان ظنه   سبحانه وتعاىل، وذكر آ
  .وتبشريه مبا أعّده هللا تعاىل للمسلمني، وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه  تعاىل وميوت عليه

)2/138(    

  

  :كراهة متّين املوت لضّر نزل به

  .حنو ذلك من مشاق الّدنيا ويكره متّين املوت لضّر نزل به من مرض أو فاقة أو حمنة من عدّو أو -
  ...فأّما إذا خاف ضررا يف دينه أوفتنة فيه فال كراهة فيه  -
ملرض وحنوه فليقل - اللهّم أحيين إن كانت احلياة خريا : "وإن خاف ومل يصرب على حاله يف بلواه 

    ).8-17/7(.    اخل، واألفضل الّصرب والّسكون للقضاء" يل

  :عند املوتاألمر حبسن الّظّن  تعاىل 

  .ورد التحذير من القنوط واحلّث على الّرجاء عند اخلامتة -
  .معىن حسن الظّن  تعاىل أن يظّن أنّه يرمحه ويعفو عنه: قال العلماء  -
ن سواء: قالوا  -     ).210-17/209(.      ويف حالة الّصحة يكون خائفا راجيا ويكو

  

  :اء هللا كره هللا لقاءهمن أحّب لقاء هللا أحّب هللا لقاءه ومن كره لق -
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والكراهة املعتربة هي اّليت تكون عند الّنزع يف حالة ال تقبل توبته وال غريها، فحينئذ يبّشر كّل إنسان  -
مبا هو صائر إليه وما أعّد له ويكشف له عن ذلك، فأهل الّسعادة حيّبون املوت ولقاء هللا لينتقلوا 

  جزل هلم العطاء والكرامة؛إىل ما أعّد هلم وحيّب هللا لقاءهم، أي في
    ).10-17/9(.   وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه ملا علموا من سوء ما ينتقلون إليه  -

  

  

  

 :ال إله إال هللا: تلقني املوتى

من كان آخر كالمه ال إله إال هللا "واملراد تذكريه ال إله إال هللا لتكون آخر كالمه كما يف احلديث  -
ذا التلقني أمر ندب وأمجع العلماء على هذا التلقني" دخل اجلنة   )6/219(.  واألمر 

  

 :ما يقال عند املريض واملّيت

يندب قول اخلري من الدعاء واالستغفار له وطلب اللطف به والتخفيف عنه وحنوه وفيه حضور  -
مينهم   )6/222(  .املالئكة حينئذ و

 :ما يقال عند املصيبة

ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره هللا عز و جل إ  وإ إليه "لم قال صلى هللا عليه و س
  )6/220(.   وفيه فضيلة هذا القول". راجعون



 
 

299 
 

  

 :إغماض امليت والدعاء له إذا حضر

واحلكمة فيه أن ال يقبح مبنظره لو ترك : قالوا.يستحّب إغماض امليت وأمجع املسلمون على ذلك -
  .إغماضه

مور اآلخرة والدنيا -   )6/223(.   ويستحّب الدعاء للميت عند موته وألهله وذريته 

  )6/225(.جاء احلث على الصرب والتسليم لقضاء هللا تعاىل وتقديره]  التسلية ألهل امليت[

 :البكاء على املّيت 

النوح والندب والبكاء جمرد البكاء والّدمع العني ليس حبرام وال مكروه بل هو رمحة وفضيلة وإمنا احملرم  -
حدمها ما أو    )6/225(...    املقرون 

لقدر -  .جيوز البكاء على املريض واحلزن وذلك ال خيالف الّرضا 
    )15/75(.  وإّمنا املذموم الّندب والنّياحة والويل والثّبور وحنو ذلك من القول الباطل -

  

  ]هل يعّذب املّيت ببكاء أهله عليه؟[ 

ن يبكي عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء أهله على من : فاجلمهور - وصى 
  .عليه ونوحهم ألنه بسببه ومنسوب إليه

لبكاء هنا - البكاء بصوت ونياحة ال جمرد دمع : وأمجعوا كلهم على اختالف مذاهبهم على أن املراد 
  .العني
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  ]:حرمة الّنياحة[

  .حترم النياحة وهو جممع عليه -
لنياحة حبثو الرتاب يف فمه يعاقب من ي  - مبالغة يف إنكار البكاء عليهم ومنعهن رفع صوته 

  ).238-6/236( .منه

  

  )6/231(.   ويستحّب اجللوس واالجتماع النتظار اجلنازة  :اجللوس النتظار اجلنازة

إلمجاع أيضا، وسواء فيه من يعرفه وقريبه و : وأّما اتّباع اجلنائز]  اتباع اجلنائز[   ... غريمهافسّنة 

)14/31(  

  :ي النساء عن اتباع اجلنائز

ي عزمية حترمي، وهو مذهب أصحابنا ي كراهة تنزيه ال    )7/2( .   وذلك 

  :غسل املّيت

، فإن حصل اإلنقاء بثالث مل تشرع الرابعة وإال زيد حىت حيصل  ا ند اإليتار مأمور به والثالث مأمور 
ا وترا   ).3-7/2(.   اإلنقاء، ويندب كو

  ]:حكم غسل امليت[

وأصل غسل امليت فرض كفاية، وكذلك محله وكفنه والصالة عليه ودفنه كلها فروض كفاية، والواجب يف  
  ).7/3(.  الغسل مرة واحدة عامة للبدن
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  ]:استخدام الّسدر يف الغسل[

  .يل جيوز فيهماويستحّب السدر يف غسل امليت وهو متفق على استحبابه، ويكون يف املرة الواجبة وق

)7/3(  

  

  

  ]:تعطري املّيت[

  .ويستحب شيء من الكافور يف األخرية وهو متفق عليه عند وبه قال مالك وأمحد ومجهور العلماء

  )7/3(.   ألنّه يطيب امليت ويصلب بدنه ويربده ومينع إسراع فساده أو يتضمن إكرامه

  ]:مشط رأس املّيت[

  )7/4( .  ويستحب مشط رأس امليت وضفره، وبه قال الشافعي وأمحد وإسحاق

  ؟]كيف يغسل املّيت[

  .ويستحّب تقدمي امليامن يف غسل امليت وسائر الطهارات -
  .ويستحّب وضوء امليت وهو مذهبنا ومذهب مالك واجلمهور  -
  ).5-7/4(.   ويكون الوضوء عند يف أول الغسل كما يف وضوء اجلنب -
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  ؟]ّنساء أحق بغسل امليتة أم زوجهاهل ال[

 .أن النساء أحق بغسل امليتة من زوجها: أصّح الوجهني عند -
 .ومذهبنا ومذهب اجلمهور أن له غسل زوجته -
  )7/5(.      وأمجعوا أن هلا غسل زوجها -

  

  

  

  ؟ ]هل جيب الغسل على من غّسل ميتا[

لكن يستحب، قال اخلطّايب ال ومذهبنا ومذهب اجلمهور أنه ال جيب الغسل من غسل امليت  -
  .أعلم أحدا قال بوجوبه

  ).6-7/5(.    وأوجب أمحد وإسحاق الوضوء منه، واجلمهور على استحبابه  -

  

  :كفن املّيت  

 ]:حكم التكفني[

 وجيب تكفني امليت وهو إمجاع املسلمني؛ -
ال، فإن مل وجيب يف ماله، فإن مل يكن له مال فعلى من عليه نفقته، فإن مل يكن ففي بيت امل  -

  .يكن وجب على املسلمني يوزعه اإلمام على أهل اليسار وعلى ما يراه
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  .والسنة يف الكفن ثالثة أثواب للرجل وهو مذهبنا ومذهب اجلماهري، والواجب ثوب واحد  -
واملستحب يف املرأة مخسة أثواب، وجيوز أن يكفن الرجل يف مخسة لكن املستحب أن ال   -

 )7/8(.  دة على مخسة فإسراف يف حق الرجل واملرأةيتجاوز الثالثة، وأما الز 
 .وجيوز تكفني املرأة يف ثوب الرجل -
 .والكفن من رأس املال وهو مقدم على الديون -
وإذا ضاق الكفن عن سرت مجيع البدن ومل يوجد غريه جعل مما يلي الرأس وجعل النقص مما يلي  -

إن فضل شيء جعل فوقها فإن ضاق الرجلني ويسرت الرأس، فإن ضاق عن ذلك سرتت العورة ف
ما أهم ومها األصل يف العورة ن أل   )7/6(.    عن العورة سرتت السوأ

  ]:هل يستحب القميص والعمامة؟[

ويستحب أن ال يكون يف الكفن قميص وال عمامة عند الشافعي ومجهور العلماء وهو  -
  ).8-7/7( .  الصواب

  ]:ت؟هل جيب استيعاب الكفن على مجيع بدن امليّ [

  )7/6(.   الواجب يف الكفن سرت العورة فقط وال جيب استيعاب البدن عند التمكن -

  

  ]:اللون والّنوع املستحب[

  .ويكره املصبغات وحنوها من ثياب الزينة. يستحب التكفني يف األبيض وهو جممع عليه -
 )7/8( . وأما احلرير فقال أصحابنا حيرم تكفني الرجل فيه، وجيوز تكفني املرأة فيه مع الكراهة  -
  )7/8(.  يستحّب كفن القطن -

  :استحباب تسجية املوت
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ويستحب تسجية امليت وهو جممع عليه وحكمته صيانته من االنكشاف وسرت عورته املتغرية  -
  )7/10(.    عن األعني

  

  :حتسني كفن املّيت -

حسان الكفن   .  ورد األمر 

حسانه  السرف فيه واملغاالة ونفاسته، وإمنا املراد نظافته ونقاؤه وكثافته وسرته : قال العلماء وليس املراد 
  ).11-7/10(.    وتوسطه وكونه من جنس لباسه يف احلياة غالبا ال أفخر منه وال أحقر

  

ا[   ]محل اجلنازة واإلسراع 

وال جيوز محلها على اهليئة املزرية وال هيئة خياف معها : اية، قال أصحابناومحل اجلنازة فرض كف  -
م أقوى لذلك والنساء : سقوطها، قالوا وال حيملها إال الرجال وإن كانت امليتة امرأة، أل

  .ضعيفات ورمبا انكشف من احلامل بعض بدنه
  .وورد احلث على الصالة على اجلنازة واتباعها ومصاحبتها حىت تدفن -
لصالة واالتباع وحضور الدفن قرياطان - موع   )7/13(.   وا
ا ما مل ينته إىل حد خياف انفجارها وحنوه: قال أصحابنا وغريهم - ملشي    .يستحب اإلسراع 
هو الصواب الذي عليه مجاهري . وإمنا يستحب بشرط أن ال خياف من شدته انفجارها أو حنوه  -

  ).12-7/11( .    العلماء
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  ]النهي عن اصطحاب النار مع اجلنازة[ 

لنّار فمكروه -  .كونه من شعار اجلاهلية: مثّ قيل سبب الكراهة.  وأّما اتباع املّيت 

 )2/138-139.(  

  ]:الّدفن وصالة اجلنازة يف األوقات املنهّي عن الصالة فيها[ 

فاختلف العلماء فيها، فقال  وأما الدفن يف األوقات املنهي عن الصالة فيها والصالة على امليت فيها 
  )7/11(.  ال يكرهان إال أن يتعمد التأخري إىل ذلك الوقت لغري سبب به: الشافعي وأصحابه

  

  :]االختالف يف الدفن يف الليل[

ارا حيضره كثريون من الناس ويصلون عليه . وينهى عن القرب ليال حىت يصلى عليه - ألّن الدفن 
س به يف وقت الضرورة؛  .وال حيضره يف الليل إال أفراد   وال 

  )12/77(. وجيوز الدفن ليال وهو جممع عليه لكن النهار أفضل إذا مل يكن عذر -
  .ال يكره: وقد اختلف العلماء يف الدفن يف الليل فقال مجاهري العلماء من السلف واخللف  -

)7/11(  

  

 ]هل املشي وراء اجلنازة أفضل؟[ -

  )7/14(. ي ومجاهري العلماء املشي قدامها أفضلقال مجهور الصحابة والتابعني والشافع
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  ]االستئذان بعد الّدفن[

ال حيتاج املنصرف عن اتباع اجلنازة بعد دفنها إىل استئذان وهو مذهب مجاهري العلماء من  
  )7/14( .   الصحابة والتابعني ومن بعدهم وهو املشهور عن مالك

 

  ]:العدد األكثر يف اجلنازة أفضل[

قل األمرين من ثالثة صفوف وأربعني   )7/17(.   وحيصل الشفاعة 

  

 :من يثىن عليه خريا أو شرا من املوتى

والصحيح املختار أّن كّل مسلم مات فأهلم هللا تعاىل الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك  -
  .دليال على أنه من أهل اجلنة سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم ال

وان مل تكن أفعاله تقتضيه فال حتتم عليه العقوبة بل هو يف خطر املشيئة فاذا أهلم هللا عز وجل   -
ذا تظهر فائدة . الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعاىل قد شاء املغفرة له و

  )7/19(.     الثناء

  :ما جاء يف مسرتيح ومسرتاح منه

  )7/20(.   ح منه ونصب الدنيا تعبهااملوتى قسمان مسرتيح ومسرتا  -

  ]الّنهي عن سّب األموات[
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النهي عن سب األموات هو يف غري املنافق وسائر الكفار ويف غري املتظاهر بفسق أو بدعة، فأما هؤالء 
خالقهم رهم والتخلق    )7/20(.  فال حيرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن االقتداء 

 :القيام للجنازة

.   شهور يف مذهبنا أن القيام ليس مستحبا، واختار املتوّيل من أصحابنا أنه مستحب، وهذا هو املختاروامل
)7/29(  

ا   :الصالة على اجلنازة وعدد تكبريا

لصالة على امليت فرض كفاية؛ -   أمجعوا على أ
  .والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصالة رجل واحد  -
  .هبنا ومذهب اجلمهوروتكبريات اجلنازة أربع وهو مذ -
  وتشرع عند الشافعي وموافقيه الصالة على امليت الغائب؛ -
مليت ال على صورة نعي اجلاهلية بل جمرد إعالم الصالة عليه وتشييعه  - ويستحّب اإلعالم 

  )7/21( . وقضاء حقه يف ذلك

  

  ]هل يشرع أكثر من أربع تكبريات؟[

ر يف ذلك فجاء يف رو : قال القاضي  اية بن أيب خيثمة أن النيب صلى هللا عليه و سلم كان اختلف اآل
يكرب أربعا وخسما وستا وسبعا ومثانيا حىت مات النجاشي فكرب عليه أربعا وثبت على ذلك حىت توّيف 

  .صلى هللا عليه و سلم

  ).24-7/23(.   وال نعلم أحدا من فقهاء األمصار خيمس إال ابن أيب ليلى: قال ابن عبد الرب
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  ]األيدي يف التكبرياترفع [

  )7/24( .  ومذهب الشافعي الرفع يف مجيعها: واختلفوا يف رفع األيدى يف هذه التكبريات

  )14/149(  .وهل يسقط فرضها بصالة الّصّيب؟ األصّح سقوطه، ونّص عليه الّشافعيّ 

  :الّصالة على اجلنازة يف املسجد

  .ومذهبنا ومذهب اجلمهور جوازها فيه

  :طهارة اآلدمّي املّيت 

  )7/40(.  طهارة اآلدمي امليت هو الصحيح يف مذهبنا 

 ؟]هل غّسل النّيب ملسو هيلع هللا ىلص وهل صّلي عليه[

ذكر مسلم رضى هللا عنه تكفني الّنّيب صلى هللا عليه و سلم : قال القاضي عياض رضى هللا عنه -
  وإقباره ومل يذكر غسله والصالة عليه؛

 

م صلوا عليه فرادى، فكان يدخل فوج يصلون فرادى مث : ذي عليه اجلمهوروالصحيح ال - أ
.   خيرجون مث يدخل فوج آخر فيصلون كذلك، مث دخلت النساء بعد الرجال مث الصبيان

)7/36(  

  :الّصالة على القرب -

  ).25-7/24(.    عند الشافعي وموافقيه تشرع  الصالة على القبور
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 للصالة عليه؟أين يقوم اإلمام من املّيت 

  )7/32(.  ثبتت الصالة على النفساء والسنة أن يقف االمام عند عجيزة امليتة

 :الّدعاء للمّيت يف الصالة

  .ويستحب هذا الدعاء. الدعاء يف صالة اجلنازة هو مقصودها ومعظمها   -
لليل  - لقراءة وكذلك إن صلى  لنهار أسر  وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى عليها 

  )7/30(.    على الصحيح الذي عليه اجلمهور

حة ركوب املصّلى على اجلنازة إذا انصرف   :إ

  .يباح الركوب يف الرجوع من اجلنازة وإمنا يكره الركوب يف الذهاب معها -
وجيوز مشي اجلماعة مع كبريهم الراكب وأنه ال كراهة فيه يف حقه وال يف حقهم إذا مل يكن  -

فيه مفسدة، وإمنا كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعني أو خيف إعجاب وحنوه يف حق 
  )7/33(.    التابع أو حنو ذلك من املفاسد

  ]:الصالة على املرجوم[

ملرجوم، فكرهها مالك وأمحد لإلمام وألهل الفضل وقد اختلف العلماء يف الصالة على ا -
قي النّاس، ويصلي عليه غري اإلمام وأهل الفضل   .دون 

  )11/204(.  يصلي عليه اإلمام وأهل الفضل وغريهم: قال الشافعي وآخرون  -
    

  :ترك الصالة على القاتل نفسه وغريه من أهل اجلرائم

  .يصلى عليه: وقال الشافعي ومجاهري العلماء -



 
 

310 
 

مذهب العلماء كافة الصالة على كل مسلم وحمدود ومرجوم وقاتل نفسه : ال القاضيق -
  )7/47(.   وولد الزىن

 ]:الصالة على الطفل وعلى السقط[ 

 ومنع بعض السلف الصالة على الطفل الصغري؛  -
ا  - وبعض السلف إذا مضى عليه  فقهاء احملدثني: واختلفوا يف الصالة على السقط، فقال 

  )7/48(.  ومنعها مجهور الفقهاء حىت يستهل وتعرف حياته بغري ذلك.  رأربعة أشه

  ]:الصالة على شهيد املعركة[

ال يغسل وال : فقال مالك والشافعي واجلمهور: وأما الشهيد املقتول يف حرب الكفار 
  )7/48(.   يصلى عليه

 ]:الّتسليم[

  .وأمجع العلماء عليه؛ مث قال مجهورهم يسلم تسليمة واحدة  -
  .وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعى ومجاعة من السلف تسليمتني  -
لتسليم أم يسّر؟ وأبو حنيفة والشافعي يقوالن  -  .جيهر: واختلفوا هل جيهر اإلمام 

)7/24(  

  

  :الّدفن

ويستحّب الّدفن يف املواضع الفاضلة واملواطن املباركة والقرب من مدافن الّصاحلني وهللا  -
  )15/128(. أعلم
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  :القطيفة يف القربجعل 

وقد نص الشافعي ومجيع أصحابنا وغريهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو 
  )7/34(.   خمدة وحنو ذلك حتت امليت يف القرب

  :الّلحد ونصب اللنب على املّيت

هو الشق حتت اجلانب القبلى من القرب، ومذهب الشافعي واألكثرين أن الدفن يف : الّلحد -
 .أفضل من الشق إذا أمكن اللحداللحد 

  )7/34( . وأمجعوا على جواز اللحد والشق.  ويستحّب اللحد ونصب اللنب -
  )2/139(. ويستحب صّب الّرتاب يف القرب -

  

  :األمر بتسوية القرب

السنة أن القرب ال يرفع على األرض رفعا كثريا وال يسنم، بل يرفع حنو شرب ويسطح وهذا  -
  )7/36( . مذهب الشافعى ومن وافقه

  ]اإلقامة عند القرب بعد الّدفن[

ويستحّب املكث عند القرب بعد الدفن حلظة، حنو ما ذكر ملا ذكر، واملّيت يسمع حينئذ من 
    )2/139(.  حول القرب

  



 
 

312 
 

  ]امللكنيسؤال [

  )2/139(.  ثبوت فتنة القرب وسؤال امللكني هو مذهب أهل احلقّ 

 :الّنهي عن جتصيص القرب والبناء عليه

لقعود اجللوس عليه هذا مذهب . ويكره جتصيص القرب والبناء عيه وحيرم القعود - واملراد 
  .الشافعي ومجهور العلماء

  .وكذا حيرم االستناد إليه واالتكاء عليه -
فإن كان يف ملك الباين فمكروه، وإن كان يف مقربة مسبلة فحرام نص : اء عليهوأما البن -

 .عليه الشافعي واألصحاب
دم ما يبىن: قال الشافعي يف األم  - مرون    )2/139) (7/27(.  ورأيت األئمة مبكة 

  

 ]الصالة إىل القبور وبناء املساجد عليها[

  .ورد النهي الصريح عن الصالة إىل القرب -
وأكره أن يعظم خملوق حىت جيعل قربه مسجدا خمافة الفتنة عليه : قال الشافعى رمحه هللا  -

  )7/38(.   وعلى من بعده من الناس

  

  ]حرمة الّصالة على الكّفار واملنافقني[
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صالة الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم على عبد هللا بن أّيب املنافق كانت قبل نزول قوله سبحانه  -
).121-17/120(.}ّل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربهوال تص{وتعاىل 
    

  ]ملاذا يدفن الكافر[

    )17/207(.   يدفنون لدفع رائحتهم املؤذية وهللا أعلم

  

  

  :وصول ثواب الصدقات إىل امليت  

ا يصله وينفعه، وينفع املتصدق أيضا، وهذا كّله  - جتوز الصدقة عن امليت، ويستحّب وثوا
  .املسلمونأمجع عليه 

وأمجع املسلمون على أنه ال جيب على الوارث التصدق عن ميته صدقة الّتطوع، بل هي  -
  )11/84(.   مستحبة

  ]وصول عمل الغري إىل املّيت[

ا بال خالف بني  - من أراد بّر والديه فليتصّدق عنهما، فإّن الّصدقة تصل إىل املّيت وينتفع 
  .املسلمني، وهذا هو الصواب

ما إىل املّيت، : فمذهب الّشافعّي ومجاهري العلماء: ة والّصوموأما الّصال - أنه ال يصل ثوا
إّال إذا كان الّصوم واجبا على املّيت فقضاه عنه ولّيه أو من أذن له الوّيل، فإّن فيه قولني 

أنّه : وأصّحهما عند حمّققى متأّخرى أصحابهأنّه ال يصّح، : للّشافعّي، أشهرمها عنه
  ".يصحّ 
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ا إىل املّيت: قراءة القرآنوأّما  -   .فاملشهور من مذهب الّشافعى أنّه ال يصل ثوا
ا إىل املّيت: وقال بعض أصحابه  -   )11/85)     (1/89( .  يصل ثوا

***************************************************************  

  

  

  

  

  ]املين، االحتالم، الغسل: ذات الصلة: [اجلنابة

البعد وتطلق على الذي وجب عليه غسل جبماع أو خروج مين ألنه جيتنب الصالة : وأصل اجلنابة يف اللغة
  )4/5(.  والقراءة واملسجد ويتباعد عنها وهللا أعلم

*********************************************************************  

  

  .الّدية: راجع: جناية

*********************************************************************  

  



 
 

315 
 

  

  ]الرمحة، الّرجاء، اإلسالم، اإلميان: ذات الصلة: [اجلّنة

ا هي اّليت أهبط منها آدم عليه الّسالم[ ّ   ]وجود اجلّنة وأ

اجلّنة خملوقة موجودة وهو مذهب أهل السّنة وهي اّليت أهبط منها آدم وهي اّليت ينعم فيها  -
  )15/112(   )13/31(.  املؤمنون يف اآلخرة، هذا إمجاع أهل الّسّنة

 .مذهب أهل الّسّنة أّن اجلّنة والنّار خملوقتان وأّن اجلّنة يف السماء وهللا أعلم -

)2/222-223  .(  

  )16/200(.   دة من قبل آدم هذا مذهب أهل احلقّ اجلنة كانت موجو  -

  

  ]ال يدخل اجلّنة إال املؤمنون[

مجاع املسلمني )3/96(.  من مات على الكفر ال يدخل اجلّنة أصال، وهذا النص على عمومه 
  )2/130(  

  ]سعة أبواب اجلّنة[

  ".مّكة وبصرىإّن ما بني املصراعني من مصاريع اجلّنة كما بني مّكة وهجر أو كما بني "

      )3/69(  .جانبا الباب -بكسر امليم - املصراعان 
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  .وهو ما يعّد للّضيف عند نزوله:  نزل أهل اجلنة

تكون األرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها اجلبّار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته يف الّسفر نزال "
    )17/135(".   ألهل اجلنة

  

  ]صفة تربة اجلّنة[

ا يف البياض درمكة ويف الطّيب مسك: قال العلماء". مسك خالص هي درمكة بيضاء" ّ .  معناه أ
    )18/52(.  هو الدقيق احلوارّي اخلالص البياض: والّدرمك

  :اجلّنة وصفة نعيمها وأهلها

ملكاره[   ] اجلّنة حمفوفة 

لشهوات  - رتكاب املكاره، والنّار    .ال يوصل اجلّنة إّال 
قتحام املكاره، وهتك فمن هتك احلجاب وصل إىل  - احملجوب، فهتك حجاب اجلنة 

رتكاب الّشهوات     )17/165( .   حجاب الّنار 

  ]ال ميكن إحاطة وصف نعيم اجلّنة[

أعددت لعبادي الّصاحلني ما العني رأت وال أذن مسعت وال : "لقوله عّز وجّل يف احلديث القدسيّ 
    )17/166(".   .. خطر على قلب بشر
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  ]دودالّظل املم[

  ".إّن يف اجلّنة لشجرة يسري الّراكب يف ظّلها مائة سنة ال يقطعها"

ا: قال العلماء     )17/167(.    واملراد بظّلها كنفها وذراها وهو ما يسرت أغصا

  

  ]رضوان هللا على أهلها[

    )17/168(.   أنزله بكم: أي". أحّل عليكم رضواين: "يقول تعاىل ألهل اجلّنة

  ]يف اجلّنةالغرف الّشاخمة [

إّن أهل اجلّنة ليرتاءون أهل الغرف من فوقهم كما يرتاءون الكوكب الّدّرّي الغابر من األفق من "
الّذاهب املاشي، أي اّلذي تدّىل للغروب وبعد " الغابر"ومعىن ".  املشرق أو املغرب لتفاضل ما بينهم

      )17/169(...    عن العيون

  

  ]سوق اجلّنة ورحيها الطّيب[

لسوقاملرا -   .جممع هلم جيتمعون كما جيتمع النّاس يف الّدنيا يف الّسوق: د 
يت إليهم ريح تثري يف وجوههم ما تثريه من مسك أرض اجلّنة وغريه من نعيمها -   .و

)17/170(    
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  ]صفة أّول زمرة تدخل اجلّنة[

أضوء كوكب دّرّي يف إّن أّول زمرة تدخل اجلّنة هي على صورة القمر ليلة البدر، واّليت تليها على "
  ".الّسماء، لكّل امرئ منهم زوجتان ما يف اجلنة أعزب

  ظاهر هذا احلديث أّن الّنساء أكثر أهل اجلّنة؛: قال القاضي.  اجلماعة: الزّمرة 

ّن أكثر أهل النار: "ويف احلديث اآلخر  ّ   .أّن النساء أكثر ولد آدم: فيخرج من جمموع هذا: قال" أ

)17/171(  

  

  ]   مظاهر من نعم اجلّنة[

  .أي عرقهم" ورشحهم املسك" -
  .بفتح اهلمزة وضّم الّالم، أي العود اهلنديّ " وجمامرهم األلوة"   -
  ".أخالقهم على خلق رجل واحد" -
م قلب واحد" -   ".ال اختالف بينهم وال تباغض قلو
  ."على صورة أبيهم آدم أو على طوله" -
  " وال ميتخطون وال يتفلون" -
      ).173-17/171(.   أي قدرمها"  بكرة وعشيايسبحون هللا" -

  ]أهلها يتنّعمون جبميع أنواع الّنعم[

كلون فيها ويشربون يتنّعمون بذلك وبغريه من مالذ : ومذهب أهل الّسّنة وعاّمة املسلمني أّن أهل اجلّنة 
      ).174-17/173(.   وأنواع نعيمها تنّعما دائما ال آخر له وال انقطاع أبدا
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  ]م اجلّنةخيا[

فبيت مربع : أّما اخليمة".  يف اجلّنة خيمة من لؤلؤة جمّوفة عرضها سّتون ميال يف كّل زاوية منها أهل"
ن. من بيوت األعراب .    فعرضها يف مساحة أرضها وطوهلا يف الّسماء أي يف العلّو متساو

)17/175-176.(    

  

ار اجلّنة وأثرها يف الّدنيا[   ]أ

ار اجلّنةسيحان وجيحان وال" أّن سيحان وجيحان غري سيحون : اعلم ".فرات والنّيل كّل من أ
ار من ماء اجلّنة.وجيحون ا على ظاهرها، وأّن هلا مادة من اجلّنة، واجلّنة  -األصحّ : وأّما كون هذه األ أ

    ).177-17/176( .  خملوقة موجودة اليوم عند أهل الّسنة

  

  ]من أوصاف أهل اجلّنة[

م مثل أفئدة الطرييدخل " قوم غلب : وكان املراد. مثلها يف رقّتها وضعفها: قيل". اجلنة أقوام أفئد
  .املراد متوّكلون وهللا أعلم: وقيل. عليهم اخلوف كما جاء عن مجاعات من الّسلف يف شّدة خوفهم

  )17/177(  

املذّل نفسه له سبحانه  أنّه اخلاضع  تعاىل".  أهل اجلّنة كّل ضعيف متضّعف"ويف احلديث اآلخر 
    )17/181(.    وتعاىل ضّد املتجّرب املستكرب
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ا يف الّدنيا أهل اجلّنة وأهل الّنار   :الّصفات اّليت يعرف 

ذو سلطان مقسط متصّدق موّفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكّل ذي قرىب : وأهل اجلّنة ثالثة"
    )17/198(.   أي عادل: مقسط".   ومسلم، وعفيف متعّفف

  

  

  

  ]أعلى أهل اجلّنة منزلة[

اصطفيتهم وتولّيتهم فال : فمعناه ...".  أولئك اّلذين أردت: فاعالهم منزلة؟ قال: "يف احلديث القدسي
      )3/46(.يتطّرق إىل كرامتهم تغيري؛ومل خيطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته هلم

  ]جزاء أدىن أهل اجلّنة منزلة[

  ".اذهب فادخل اجلّنة فإّن لك مثل الّدنيا وعشرة أمثاهلا: فيقول هللا تعاىل له"

لك عشرة  :يعطى هذا الّرجل مثل أحد ملوك الّدنيا مخس مرات، وذلك كله قدر الّدنيا كّلها، مثّ يقال له
    ).42-3/41(.    أمثال هذا

  ]احلور العني: من نعيم اجلّنة[

  ". اّلذي أحياك لنا وأحيا لكاحلمد : فتدخل عليه زوجتاه من احلور العني فتقوالن"
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  )3/44(.  اّلذي خلقك لنا وخلقنا لك ومجع بيننا يف هذه الّدار الّدائمة الّسرور وهللا أعلم: فمعناه
    

  : الّدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلّنة بغري حساب وال عذاب

  .وقد جاء يف صحيح مسلم سبعون ألفا مع كّل واحد منهم سبعون ألفا

  

م "]  من أسباب دخوهلم اجلّنة بغري حساب[  هم الذين ال يكتوون وال يسرتقون وعلى رّ
    ).84-3/88(".يتوكلون

  

م يكونون ثلثي أهل اجلّنةو:  هذه األّمة ثلثي أهل اجلنة  ّ       ).96- 3/95(.ورد دليل على أ

  .أكثر أهل اجلّنة الفقراء وأكثر أهل الّنار الّنساء

  ).54-17/52(.  يؤخذ من األحاديث تفضيل الفقر على الغىن، وفيه فضيلة الفقراء والّضعفاء
    

  .أيال يستحق أحد الّثواب واجلّنة بطاعته: لن يدخل أحد اجلّنة بعمله بل برمحة هللا تعاىل

 تعاىل وفضله، ودخول اجلّنة بسبب األعمال مثّ الّتوفيق لألعمال واهلداية لإلخالص فيها، وقبوهلا برمحة هللا
      ).162-17/159( .   فيصّح أنّه مل يدخل مبجّرد العمل
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  ]هللا ينشئ نشئا جديد  للجّنة[

هذا دليل ألهل الّسّنة أّن الثّواب ليس متوقّفا على األعمال، فإّن ".  وأّما اجلّنة فإّن هللا ينشىء هلا خلقا"
  ).     162-17/160(.   ملهؤالء خيلقون حينئذ ويعطون يف اجلّنة ما يعطون بغري ع

  

  

  ]اخللود يف اجلّنة[

  .املوت ال يطرأ على أهل اآلخرة". خلود فال موت :  "....ألهل اجلّنة وألهل الّنار: ينادي مناد فيقول

)17/185(    

**************************************************************************  

  

تصرفات [، اخلمر ]اشرتاط األهلية فيمن يقام عليه احلدّ : [احلدود االبتالء، تكليف،: راجع: جنون
وجوب الغسل على املرأة خبروج املّين منها، : ، الغسل]زوال العقل ال يسقط الّدية[، الدية ]السكران
 ].من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة:[ نواقض الوضوء، الصالة: الوضوء

**************************************************************************  

  
  ].املسلم ال ينجس[الدية، فرائض، الكفارة، النجاسة : راجع: جنني
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**************************************************************************  

  .اخلصائص يف قسم الفضائل: راجع: جوامع الكلم

***************************************************************************  

  

  

اإلمارة، الغنيمة، اخليل، احلدود، الردة، الكفر، القتل، البغاة، : ذات الصلة: [اجلهاد والسري
 ].اخلوارج

  ]:بقاء اجلهاد إىل يوم القيامة[

يت الرّيح الطّيبة من قبل اليمن  يبقى اإلسالم واجلهاد إىل يوم القيامة، واملراد قبيل القيامة بيسري أي حىت 
      )7/69(.  تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت يف الصحيح

  ]هل اجلهاد فرض عني أم فرض كفاية؟[

م الكفاية سق - ط احلرج عن اجلهاد ليس فرض عني، بل فرض كفاية إذا فعله من حتصل 
  .الباقني وإن تركوه كّلهم أمثوا كّلهم

اجلهاد اليوم فرض كفاية إال أن ينزل الكّفار ببلد املسلمني فيتعّني عليهم : قال أصحابنا  -
  .اجلهاد، فإن مل يكن ىف أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية

)13/9(  )13/22(  )13/42-43.(      
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  ]البالغ وبيان سّن البلوغ ال يسمح للقتال إال[

: حتديد البلوغ خبمس عشرة سنة، وهو مذهب الشافعى واألوزاعّي وابن وهب وأمحد وغريهم، قالوا
ستكمال مخس عشرة سنة يصري مكّلفا وإن مل حيتلم، فتجرى عليه األحكام من وجوب العبادة وغريه، 

  )13/12(.   بويستحق سهم الّرجل من الغنيمة، ويقتل إن كان من أهل احلر 

  

ستنفار اإلمام[   ]جيب اجلهاد 

    )9/123(.  إذا دعاكم السلطان إىل غزو فاذهبوا: معناه". وإذا استنفرمت فانفروا"

  

  :سقوط فرض اجلهاد عن املعذورين

م إن كان هلم نّية صاحلة اهدين، بل هلم ثواب نيا م ثواب ا  .   يسقط اجلهاد عن املعذورين وال يكون ثوا
)13/42-43.(      

  

  ]جواز لبس الدروع للّتحصن[

. يستحّب لبس البيضة والدروع وغريها من أسباب الّتحصن يف احلرب وأنه ليس بقادح يف الّتوكل
)12/148(    
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  ]استحباب الّتورية عند إرادة احلرب[

ه لئال يشيع ذلك    .فيحذرهم العدوّ تستحّب الّتورية يف احلرب وأن ال يبّني اإلمام جهة إغارته وإغارة سرا

)13/45(  )17/99(        

لّتحذير إّال إذا كانت  ينبغي ألمري اجليش إذا أراد غزوة أن يوّرى بغريها لئال يسبقه اجلواسيس وحنوهم 
  )17/100(.  سفرة بعيدة فيستحّب أن يعرفهم البعد ليتأّهبوا

  

  :ل هللاشتداد غضب هللا على من قتله رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يف سبي

احرتاز ممّن يقتله يف حّد أو قصاص، ألّن من يقتله يف سبيل هللا كان قاصدا قتل الّنّيب " يف سبيل هللا"فقوله 
      )12/150(.    صّلى هللا عليه و سلم

  

  ]الّسريّة واجليش أو اخليل[

هي اخليل : قال إبراهيم احلريب. فهي قطعة من اجليش خترج منه تغري وترجع إليه: السرية -
ا؛   : قالوا.  تبلغ أربعمائة وحنوها ا تسري يف الّليل وخيفى ذها مسّيت سريّة، ألّ

)12/37( 

  

  ]عدم اإلقدام على احلرب إال بعد إذن القائد[
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  )   13/45(  .ملقاتلونلئّال يفوت شئ من املصاحل اّليت ال يعلمها ا -
  )17/116(. ارحتال العسكر يتوّقف على أمر األمري -

  

إلغارة     :جواز اإلغارة على الكّفار اّلذين بلغتهم دعوة اإلسالم من غري تقّدم إعالم 

إلغارة -   .جتوز اإلغارة على الكّفار اّلذين بلغتهم الدعوة من غري إنذار 
. جيب إن بلغتهم لكن يستحب، وهذا هو الصحيح وجيب إنذارهم إن مل تبلغهم الدعوة وال -

   )15/177).   (36-12/35(.  وهو قول أكثر أهل العلم: قال ابن املنذر
   )12/49(.  وجيوز البيات واإلغارة على من بلغتهم الدعوة من غري إعالمهم بذلك -
    )15/177(.   ويقبل منهم اإلسالم سواء كان يف حال القتال أم يف غريه  -

 

داب الغزو وغريها  هم  ّ   :مري اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إ

يه وأنّه ينبغي أن يكون األمري أفضلهم أو من  اجليوش ال بّد هلا من أمري يضبطها وينقادون ألمره و
    )13/84(.   أفضلهم

  ]من أخالقيات اجلهاد[

حيرم الغدر، والغلول، وقتل الصبيان إذا مل يقاتلوا، وكراهة املثلة، واستحباب وصّية اإلمام أمراءه وجيوشه 
تباعهم وتعريفهم ما حيتاجون يف غزوهم، وما جيب عليهم وما حيّل هلم وما حيرم  بتقوى هللا تعاىل والرّفق 

      )12/37(. عليهم، وما يكره وما يستحب
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م إىل اإلسال[   ]م واهلجرةإن أسلموادعو

إذا أسلموا استحّب هلم أن يهاجروا إىل املدينة، فإن فعلوا ذلك كانوا كاملهاجرين قبلهم يف استحقاق الفيء 
والغنيمة وغري ذلك، وإال فهم أعراب كسائر أعراب املسلمني الساكنني يف البادية من غري هجرة وال غزو، 

 الغنيمة والفيء، وإمنا يكون هلم نصيب من الزكاة إن كانوا فتجري عليهم أحكام اإلسالم وال حّق هلم يف
      )12/38(.   بصفة استحقاقها

  

لّتيسري وترك الّتنفري[   ]األمر 

لتبشري بفضل هللا وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رمحته والّنهي عن الّتنفري  - ورد األمر 
  .شريبذكر الّتخويف وأنواع الوعيد حمضة من غري ضّمها إىل التب

      )12/41(.   ليف من قرب إسالمه وترك الّتشديد عليهم: وفيه  -

  :جواز اخلداع يف احلرب  

  ".احلرب خدعة"

واتّفق العلماء على جواز خداع الكفار يف احلرب وكيف أمكن اخلداع إال أن يكون فيه نقض عهد أو 
  )12/45(.  ا يف احلربوقد صّح يف احلديث جواز الكذب يف ثالثة أشياء أحده.  أمان فال حيلّ 

    

  ] جواز املعاريض[

      )12/161(.   جتوز يف احلرب وغريها ما مل مينع به حقا شرعيا
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  ]احلذر من خداع األعداء[

املؤمن املمدوح وهو الكّيس احلازم اّلذي اليستغفل : ومعناه".  ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مّرتني"
  ).125-18/124(.   هى أن يؤتى من جهة الغفلةوين. فيخدع مرّة بعد أخرى وال يفطن لذلك

    

  ]جواز اغتيال أهل احلرب وأخذ أمواهلم[

    )13/84(.   جيوز صّد أهل احلرب واغتياهلم واخلروج ألخذ ماهلم واغتنامه -
.   وجيوز اغتيال من بلغته الّدعوة من الكفار وتبييته من غري دعاء إىل اإلسالم -

)12/161(      

  :كراهة االستعانة يف الغزو بكافر إّال حلاجة أو كونه حسن الرأي يف املسلمني  

إن كان الكافر حسن الرأي يف املسلمني ودعت احلاجة إىل االستعانة به استعني : وقال الّشافعي وآخرون
      ).199-12/198(.  به، وإّال فيكره

رز عا ]  املبارزة[     )12/186(.   مرجتوز املبارزة بغري إذن اإلمام كما 

    )13/3(.     يستحّب مبايعة اإلمام اجليش عند إرادة القتال

  

لّصرب عند اللقاء      :كراهة متّين لقاء العدّو واألمر 
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لقّوة، وهو نوع  ورد النهي عن متّىن لقاء العدّو ملا فيه من صورة اإلعجاب واالّتكال على الّنفس والوثوق 
لعدّو واحتقاره، وهذا  بغي، وقد ضمن هللا تعاىل ملن بغي عليه أن ينصره، وألنه يتضمن قلة اإلهتمام 

      )12/45(.  خيالف االحتياط واحلزم

  

  ]ثواب الصرب على القتل[ 

لّسيوف يف سبيل ". واعلموا أّن اجلّنة حتت ظالل الّسيوف" هو السبب املوصل إىل اجلنة عند الضرب 
اهدين يف سبيل هللا     ).12/46(.   هللا ومشي ا

  

  ]الثّبات وعدم الفرار[

 وكان يف أّول اإلسالم جيب على العشرة من املسلمني أن يصربوا ملائة من الكفار وال يفّروا منهم، وعلى 
  ).4-13/3(.  املائة الّصرب أللف كافر مثّ نسخ ذلك وصار الواجب مصابرة املثلني فقط

  

  ]املغامرة[

.  جيوز االنغمار يف الكّفار والّتعّرض للّشهادة وهو جائز بال كراهة عند مجاهري العلماء -
)13/46(    

لّنفس يف اجلهاد يف املبارزة وحنوها -     )12/187(.   وقد اتفقوا على جواز الّتغرير 
  )15/68(.    وجيوز سبق اإلنسان وحده يف كشف أخبار العدّو ما مل يتحّقق اهلالك -
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  ]تقّلد الّسيف[

  )15/68(  .ويستحّب تقّلد الّسيف يف العنق وتبشري الّناس بعدم اخلوف إذا ذهب

  ]الّتوّيل يوم الزحف من الكبائر[

    )2/88(  .الصواب كافة، وهووهو مذهب العلماء  : الّتوّيل يوم الّزحف من الكبائر

  ]اإلغارة على العدوّ [

م وغفلة أكثرهم ا أّول الّنهار عند الّصبح ألنّه وقت غّر .اإلغارة على العدّو يستحّب كو
  )12/165(  

  ]فضل بدء القتال بعد زوال الّشمس[

د الوقت خبالف مالقاة اجليوش ومصاففتهم ومناصبة احلصون  يستحّب كونه بعد الزوال ليدوم الّنشاط برب 
  )12/165(. قالوا وسببه فضيلة أوقات الصلوات والدعاء عندها.  ضده

  

لّنصر عند لقاء العدوّ      :استحباب الّدعاء 

  )  12/47(  .يستحّب الّدعاء عند الّلقاء واالستنصار -
      )12/47(    .واستحبابه متفق عليه -
    )12/118(  . يستحّب الدعاء عند قيام احلرب -
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  ]املشركني يف احلربجواز سّب [

  ) 12/122)   (12/116(  .أي قبحت". شاهت الوجوه: "لقوله صّلى هللا عليه وسلم

  :حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب

.يقتلون: أمجع العلماء على حترمي قتل الّنساء والّصبيان إذا مل يقاتلوا، فإن قاتلوا قال مجاهري العلماء
  )12/48)  (12/191) (12/192(    

ئهم جارية عليهم يف املرياث ويف :  وجيوز قتل الّنساء والّصبيان يف البيات من غري تعّمد ألّن أحكام آ
ت وغري ذلك، وهو مذهب اجلمهور   .النكاح ويف القصاص والد

لليل حبيث ال يعرف الرجل من املرأة والصيب :ومعىن البيات      )12/49(. أن يغار عليهم 

  ]هل يقتل شيوخهم؟[

واألصّح يف مذهب . فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإال ففيهم ويف الّرهبان خالف: ا شيوخ الكفاروأم 
    )12/48(  .قتلهم: الشافعي

  

  : ]إتالف ممتلكات الكّفار وحتريقها[

    )12/50(.  وجيوز قطع شجر الكفار وإحراقه، وبه قال اجلمهور

    )12/186(.  وجيوز عقر خيل العدو يف القتال



 
 

332 
 

  

  ]ل قرية أو حصنمصاحلة أه[

وجيوز مصاحلة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صاحل للحكم أمني على   -
هذا األمر، وعليه احلكم مبا فيه مصلحة للمسلمني، وإذا حكم بشيء لزم حكمه، وال جيوز 

    )12/92(.   لإلمام وال هلم الرجوع عنه، وهلم الرجوع قبل احلكم، وهللا أعلم
    )12/186(  .لعدوّ جيوز الّصلح مع ا -

  

  ]املعاهد ينقلب إىل حرّيب إذا نقض العهد[

املعاهد والذّمّي إذا نقض العهد صار حربيا، وجرت عليه أحكام أهل احلرب ولإلمام سيب  -
  .من أراد منهم، وله املّن على من أراد

وإذا مّن عليه مث ظهرت منه حماربة انتقض عهده، وإمنا ينفع املّن فيما مضى ال فيما   -
    )12/91(.  يستقبل

لغزو وتقدمي أهم األمرين املتعارضني     )12/97(:   ينبغياملبادرة 

  

  ]:تقسيم اجليش إىل أقسام مخسة[

    )12/164(  )9/220( . مقّدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب
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    )12/186(.   د اجليش ومن رآه بال سالح أعطاه سالحااإلمام يتفق

  

  ]بّث اجلواسيس عند احلرب[

    )12/146(. ينبغي لإلمام وأمري اجليش بعث اجلواسيس والطالئع لكشف خرب العدو وهللا أعلم

    )12/186(.  ويبعث الّطالئع قبل القتال

  )12/67(.  وينبغي استقبال السرا والثّناء على من فعل مجيال

  ]استحباب الثناء على الشجعان[

ويستحّب الثّناء على الّشجعان وسائر أهل الفضائل، ال سيما عند صنيعهم اجلميل ملا فيه  -
من الفتنة  من الرتغيب هلم ولغريهم يف اإلكثار من ذلك اجلميل، وهذا كله يف حق من 

عجاب وحنوه     )12/182(    .عليه 
    )12/186(. ّب ذلك إذا ترتب عليه مصلحةجيوز الثّناء على من فعل مجيال ويستح -

  

  ]جواز قول  صباحاه[

لعدّو وحنوه قول  صباحاهجيوز      )12/173(.    ومثله لإلنذار 

  

لّرجل الّصيت يف احلرب[   ].االستعانة 
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د أصحاب السمرة: "لقوله صّلى هللا عليه وسّلم  -   ".وكان رجال صيتا"". أي عباس 
   )12/115(    .د أهل بيعة الرضوان: ومعناه  -

  

زم املسلمون كّلهم يوم حنني؟[   ]هل ا

  )12/58(  )12/115(.   فرارهم مل يكن بعيدا ومل حيصل الفرار من مجيعهم: قال العلماء

  ]أ ابن فالن يف احلرب غري مفتخر: جواز قول اإلنسان[

أي أ الّنيب حّقا فال أفّر وال أزول، ". ب أ ابن عبد املطّلبأ الّنّيب ال كذ: "لقوله صّلى هللا عليه وسّلم
.     قالوا وإمنا يكره قول ذلك على وجه االفتخار كفعل اجلاهلية وهللا أعلم. وقد صرح جبوازه علماء السلف

)12/118-120.(  )12/174(    

    )12/186(.  خذها وأ فالن أو ابن فالن: جيوز قول الرّامي والطاعن والضارب

  

    )12/186(   .ويستحّب الّرجز يف احلرب]  اإلنشاد يف احلرب[

  

ملسلمني الغزاة إذا كان عدّوهم شديدا[   ]الّرفق 

لرحيل عن الطّائف لصعوبة أمره وشّدة  م  قصد الّنّيب صّلى هللا عليه وسلم الّشفقة على أصحابه والرّفق 
    )12/124(..  الكّفار الذين فيه وتقويتهم حبصنهم
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  ]جواز ضرب الكافر اّلذي ال عهد له الستخراج األسرار منه[

      )12/126(.  وجيوز ضرب الكافر الذي ال عهد له وإن كان أسريا

  

زمية العدوّ [   ]االستبشار 

سبب السؤال عنه أن يعرف أنّه مات ليستبشر املسلمون بذلك ".  من ينظر إلينا ما صنع أبو جهل؟"
      )12/160(.   وينكّف شرّه عنهم

  

  ]استحباب التكبري يف احلرب[

      )12/164(.  استحباب التكبري عند الّلقاء: فيه".  هللا اكرب خربت خيرب: "لقوله

  ]الّرفق بعد الغلبة[

لشّدة، بل ارفق فقد : والسجاحة".  ملكت فأسجح: "لقوله صّلى هللا عليه وسّلم خذ  الّسهولة، أي ال 
      )12/174(.    احلمدحصلت الّنكابة يف العدّو، و 

  

  ] امتنان النّيب صّلى هللا عليه وسّلم على أهل مّكة بعد الفتح[

      )12/188(.مّن عليهم الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم وأطلقهم
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  :غزوة النساء مع الرجال

لّنساء وهو جممع عليه -   )17/116(  )12/188(. يشرع الغزو 
ّن يف السقي واملداواة وحنومها، وهذه املداواة حملارمهن  - خيرج الّنساء يف الغزو لالنتفاع 

.  وأزواجهن وما كان منها لغريهم ال يكون فيه مس بشرة إّال يف موضع احلاجة
)12/188-189) .(12/190(    

  )17/116(. جيوز ركوب الّنساء يف اهلوادج -
  )17/116(. ارجيوز خدمة الّرجال هلّن يف تلك األسف -

  

ذن األمري -   )11/36(.  جيوز تقّدم بعض اجليش الراجعني 
ّخر بعض اجليش ساعة وحنوها حلاجة تعرض له عن اجليش إذا مل يكن ضرورة  - جيوز 

  )17/116(.  إىل االجتماع

  

 :فضل اجلهاد واخلروج ىف سبيل هللا

ما أن يستشهد فيدخل اجلّنة إّن هللا تعاىل ضمن أّن اخلارج للجهاد ينال خريا بكّل حال، فإ -
جر وغنيمة جر وإّما أن يرجع      ).21-13/19(.   وإّما أن يرجع 



 
 

337 
 

    )13/22(.  جيوز متّين الّشهادة واخلري ومتّين ما ال ميكن يف العادة من اخلريات  -
اهد مثل من ال يفرت عن  - ت هللا أفضل األعمال، وقد جعل ا الّصالة والّصيام والقيام 

      )13/25(.  ذلك يف حلظة من الّلحظات

  

ط   : فضل اجلهاد والّر
  ".رجل جياهد يف سبيل هللا مباله ونفسه: أّي النّاس أفضل؟ فقال: "قيل 

ل الّناس وإّال فالعلماء أفضل، هذا من أفض: هذا عام خمصوص وتقديره: قال القاضي  -
  ) 13/33(    .وكذا الّصّديقون كما جاءت به األحاديث

ط واحلرص على الشهادة -   ).13/35(.  ورد احلّث بفضيلة اجلهاد والّر
املرابط جيري عمله عليه بعد موته فضيلة خمتصة به ال يشاركه فيها أحد، وأجري عليه رزقه  -

    )13/61().  تحنه يف القربأي امللك اّلذي مي. (ويومن الفّتان

  

  :فضل الغدوة والّروحة يف سبيل هللا  

السري من الزوال إىل آخر : والّروحة. الّسري أّول الّنهار إىل الّزوال: -بفتح الغني -الغدوة -
  .النهار

ما خري من نعيم الّدنيا كّلها لو ملكها إنسان  - وفضل الغدوة والّروحة يف سبيل هللا وثوا
ق ا كّلها ألنّه زائل، ونعيم اآلخرة      )13/26(.   وتصور تنعمه 

  

  :بيان ما أعّده هللا تعاىل للمجاهد يف اجلّنة من الّدرجات  
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الظّاهر، وهذه صفة منازل اجلّنة كما جاء يف أهل والّدرجات هنا املنازل اّليت بعضها أرفع من بعض يف  
م يرتاءون كالكوكب الّدرىّ  ّ       )13/28(.    الغرف أ

  

  :فضل إعانة الغازي يف سبيل هللا مبركوب وغريه وخالفته يف أهله خبري

األجر حيصل بكل جهاد وسواء قليله وكثريه، ولكّل خالف له يف أهله خبري من قضاء  -
م يف أمرهم وخيتلف قدر الثواب بقّلة ذلك وكثرتهحاجة هلم وإنفاق علي   .هم أو مساعد

    )13/40(.  ويكون األجر بينهما إذا خلف املقيم الغازي يف أهله خبري -

  

م فيهن   اهدين وإمث من خا   :حرمة نساء ا

حترمي الّتعرض هلّن بريبة من نظر حمرّم وخلوة وحديث حمرّم وغري : أحدمها: هنا  شيئآن -
  .ذلك

يف بّرهّن واإلحسان إليهّن وقضاء حوائجهّن اّليت ال يرتتب عليها مفسدة : الثّاينو   -
ا إىل ريبة وحنوها     ).42-13/41(.    واليتوّصل 

  

  :الّرجالن يقتل أحدمها اآلخر يدخالن اجلنة 

مثّ  يضحك هللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر كالمها يدخل اجلّنة، يقاتل هذا يف سبيل هللا فيستشهد"
      )13/36(".  يتوب هللا على القاتل فيسلم فيقاتل يف سبيل هللا فيستشهد
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 :من قتل كافرا مث سّدد 

  .من قتل كافرا يف اجلهاد يكون ذلك مكّفرا لذنوبه -
وميكن أن يكون عقابه إن عوقب بغري النّار كاحلبس يف األعراف عن دخول اجلّنة أّوال وال   -

    )13/37(.   يف غري موضع عقاب الكّفار يدخل الّنار، وإن عوقب يكون

  :من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو ىف سبيل هللا

اهدين يف سبيل هللا  - لّنيات الّصاحلة وأّن الفضل اّلذي ورد يف ا األعمال إمنا حتسب 
    )13/49(.    خيتّص مبن قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا

ء والّسمعة    :استحّق الّنارمن قاتل للّر

ء   الغازي والعامل واجلواد اّلذين يعقابون على فعلهم ذلك لغري هللا ودخوهلم الّنار دليل على تغليظ حترمي الّر
      ).51-13/50(.   وشّدة عقوبته، وعلى احلّث على وجوب اإلخالص يف األعمال

  

 :قدر ثواب من غزا فغنم ومن مل يغنم 

الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقّل من أجر من مل يسلم أو سلم ومل يغنم، والغنيمة هي يف مقابلة 
جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت هلم فقد تعّجلوا ثلثي أجرهم املرتّتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة 

    ).53-13/51(.   من مجلة األجر
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لغزوذّم من مات ومل يغز ومل حيّدث نفس   :ه 

من فعل هذا فقد أشبه املنافقني املتخّلفني عن اجلهاد يف هذا الوصف، فإّن ترك اجلهاد أحد شعب  
    )13/56(.   الّنفاق

  :ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر
من نوى الغزو وغريه من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نّيته، وأنّه كّلما أكثر من التأّسف 

    )13/57(.   فوات ذلك ومتّىن كونه مع الغزاة وحنوهم كثر ثوابه وهللا أعلمعلى 

  :الغزو يف البحر
      ).59-13/57(.وجيوز ركوب البحر للّرجال والنساء وكذا قاله اجلمهور

************************************************************************  

  

  

  ....]لكفر، اللعن، الظلمالكبرية، ا: ذات الصلة: [جهّنم

مسّيت بذلك لبعد : فهو اسم لنار اآلخرة، عافا هللا منها ومن كّل بالء، وقال بعض النحويني :وأما جهّنم
  . هي مشتقة من اجلهومة، وهي الغلظ، فسميت جهنم لغلظ أمرها وهللا أعلم: قعرها، وقيل

)2/121)  (6/117)  (14/28  (    
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  ]بعد قعرها[ 

أّن مسافة قعر : تقديره".  نفس أيب هريرة بيده أّن قعر جهّنم لسبعون خريفاواّلذي " -
      )3/72(  .جهّنم سري سبعني سنة

  )14/198)  (5/120(  .ومذهب أهل السنة أن النار خملوقة -

  

  ]ثريها على اهلواء[

  )  5/120(  .شدة احلر من وهجها وفيحها

  

ها[ ّ   ]رؤية الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم إ

ن اليوم وهذا كله مذهب أصحابنا وسائر أهل السنة خالفا  - اجلنة والنار خملوقتان موجود
 .للمعتزلة

-6/203(.  وبعض الناس معذب يف نفس جهّنم اليوم عافا هللا وسائر املسلمني -
207.(      

  )3/97(.  أبو البشر آدم عليه الّسالم هو اّلذي سيكّلف بتمييز أهل النّار من أهل اجلّنة
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  ] أقسام النّاس يف العذاب[ 

خذه" -   .وهي معقد اإلزار والّسراويل"  إىل حجزته"يعين الّنار  - ومنهم من 
خذه إىل ترقوته"  -  )17/180(.  وهي العظم اّلذي بني ثغرة الّنحر والعاتق". ومنهم من 
  )3/86(  .يتفاوت عذاب أهل النار كما أن نعيم أهل اجلنة متفاوت وهللا أعلم -

  

  ]وصاف أهل الّنارمن أ[

  ".كّل جّواظ زنيم متكّرب : "ويف رواية ".  كّل عتّل جّواظ مستكرب" -
لباطل، وقيل - بضم العني والتاء -أّما العتلّ  - اجلايف الفّظ : فهو اجلايف الشديد اخلصومة 

  .الغليظ
لظاء املعجمة -وأّما اجلواظ -   فهو اجلموع املنوع؛: -بفتح اجليم وتشديد الواو و
لقوم وليس منهم، شّبه بزمنة الشاة: ّزنيموأّما ال -   .فهو الّدعّي يف الّنسب امللصق 
  . فهو صاحب الكرب، وهو بطر احلّق وغمط النّاس: وأما املتكرب واملستكرب  -

)17/187-188.(      

  .فهم غلمان وايل الّشرطة: أصحاب السياط: ومن أهل الّنار -
ت - ا إظهارا جلماهلا، هي : منها:  ففيه أوجه: والكاسيات العار اّليت تكشف شيئا من بد

ت ت يف املعىن. فهّن كاسيات عار   .أو يلبسن ثيا رقاقا تصف ما حتتها كاسيات عار
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.  فقيل زائغات عن طاعة هللا تعاىل وما يلزمهّن من حفظ الفروج وغريها: مائالت مميالت -
  .يعّلمن غريهن مثل فعلهنّ : ومميالت

خلمر والعمائم وغريها ممّا يلّف : فمعناه "البخترؤوسهّن كأسنمة " - يعظّمن رؤوسهّن 
 . على الرأس حّىت تشبه أسنمة اإلبل البخت، هذا هو املشهور يف تفسريه

)17/190-191.(    

  

  ".الّضعيف اّلذي ال زبر له اّلذين هم فيكم تبعا ال يبتغون أهال وال ماال: "ومن أهل الّنار -

      )17/199(.   عه ممّا ال ينبغيأي ال عقل له يزبره ومين 

  .ال يظهر" ال خيفى"معىن ". واخلائن اّلذي ال خيفى له طمع وإن دّق إّال خانه: "ومنهم -

  يقال خفيت الّشيء إذا أظهرته، وأخفيته إذا سرتته وكتمته، هذا هو املشهور؛: قال أهل الّلغة 

)17/199(    

نّه فبكسر الّشني والظّاء املعجمت :الّشنظري:  ومنهم ني وإسكان النون بينهما، وفّسره يف احلديث 
    ).200-17/199(.    الفّحاش، وهو الّسيء اخللق

  

  ]أحجام أجساد أهل الّنار[

  ".ضرس الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسرية ثالث وما بني منكبيه مسرية ثالث"
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  .هذا كله لكونه أبلغ ىف إيالمه وكّل هذا مقدور  تعاىل جيب اإلميان به إلخبار الّصادق به 

)17/186(    

هلها[   ]امتالء جهّنم 

  )17/182(. يضم بعضها إىل بعض فتجتمع وتلتقي على من فيها

  

  :طلب الكافر الفداء مبلء األرض ذهبا 

    )17/147(.  ولو كان هلم يوم القيامة ما يف األرض مجيعا ومثله معه وأمكنهم االفتداء الفتدوا

  ).     185- 17/184(.    الكّفار خيلدون يف الّنار

*********************************************************************  
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 حرف احلاء

*************************************************************************  

  

  ].العمرة، اهلدي، مكة، املدينة، الكعبة: ذات الصلة: [احلج

  .وأصله القصد، ويطلق على العمل أيضا، وعلى اإلتيان مرة بعد أخرى

  ]:فرضية احلج[

  .مستطيعواعلم أّن احلّج فرض عني على كّل مكّلف حّر مسلم  -
وأمجعوا على أنه ال جيب احلج وال العمرة يف عمر اإلنسان إال مرة واحدة إال أن ينذر فيجب  -

لنذر بشرطه  .الوفاء 
رة وحنومها، ففي وجوب اإلحرام حبج   - واذا دخل مكة أو حرمها حلاجة ال تتكرر من جتارة أو ز

  .هاستحباب: أو عمرة خالف العلماء، ومها قوالن للشافعى أصحهما
واختلفوا يف وجوب احلج هل هو على الفور أو الرتاخى؟ فقال الشافعّي وأبو يوسف وطائفة هو  -

  )9/102)(8/72( . على الرتاخي إال أن ينتهي إىل حال يظن فواته لو أخره عنها

  

  ]مىت نزلت فرضية احلج؟[

)1/220(. فرض سنة مخس أو سّت، ومها أرجح من قول من قال سنة تسع وهللا أعلم -
  )1/178) (1/184(  
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ا تقع واجبة وهللا أعلم   )8/218(.   ولو كان عليه حجة واجبة فنوى حجة تطوع فا

  

  :احلّج املربور

  .هو املقبول: وقيل. احلّج املربور هو الذي ال خيالطه إمث، مأخوذ من الرب وهو الطاعة -
  .أن يرجع خريا مما كان وال يعاود املعاصى: ومن عالمة القبول  -

وال يقتصر لصاحبه من اجلزاء على تكفري بعض ذنوبه بل ال بد أن يدخل اجلنة     :فضل احلج
  ).  75-2/72)    (119-9/118(    .وهللا أعلم

  

  : مواقيت احلج املكانية

لفاء ألهل املدينةذا احلليفةوّقت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  -  .بضم احلاء املهملة و
وهى ميقات هلم وألهل مصر وهى جبيم مضمومة مث حاء مهملة  اجلحفة: وألهل الشام  -

 .ساكنة
مزة بدل الياء، لغتان  يلملم: والهل اليمن - بفتح املثناة حتت والالمني ويقال أيضا أمللم 

ن  .مشهور
 .بفتح القاف وإسكان الراء بال خالف بني أهل العلم قرن املنازل: وألهل جند -
 بكسر العني فهي ميقات أهل العراق؛ :وأما ذات عرق -
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جتهاد عمر بن   - م بتوقيت النيب صلى هللا عليه و سلم أم  واختلف العلماء هل صارت ميقا
: اخلطاب؟ ويف املسألة وجهان ألصحاب الشافعي أصّحهما وهو نص الشافعي  يف األم

، وذلك صريح يف صحيح البخاري   .بتوقيت عمر 

 

هي واجبة لو : مث قال الشافعي واجلمهور وأمجع العلماء على أن هذه املواقيت مشروعة، -
ا أمث ولزمه دم وصح حجه   .تركها وأحرم بعد جماوز

  :فائدة املواقيت

؛ - ا بغري إحرام ولزمه الدم كما ذكر   من أراد حجا أو عمرة حرم عليه جماوز
ذا النسك . س بنسك سقط عنه الدمفإن عاد إىل امليقات قبل التلب: قال أصحابنا  - ويف املراد 

  .خالف منتشر
وأما من ال يريد حجا والعمرة فال يلزمه اإلحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا سواء   -

رة وحنومها   .دخل حلاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد وحنوهم أوال تتكرر كتجارة وز
مليقات غري مريد دخول احلرم بل  - حلاجة دونه مث بدا له أن حيرم فيحرم من موضعه  وأما من مر 

الذى بدا له فيه، فإن جاوزه بال إحرام مث أحرم أمث ولزمه الّدم، وإن أحرم من املوضع الذى بدا 
 .له أجزأه وال دم عليه وال يكلف الرجوع إىل امليقات، هذا مذهبنا ومذهب اجلمهور

  

  ]إذا أحرم من غري ميقاته[

خريه الشامي مثال إذا مر  مبيقات املدينة يف ذهابه لزمه أن حيرم من ميقات املدينة وال جيوز له 
  .إىل ميقات الشام الذى هو اجلحفة وكذا الباقي من املواقيت وهذا الخالف فيه
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 ]الساكن دون املواقيت[

من كان مسكنه بني مكة وامليقات فميقاته مسكنه إىل امليقات وال جيوز له جماوزة مسكنه بغري  -
 .ميقاته مكة بنفسها: ام، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إال جماهدا، فقالإحر 

  .أهل مكة يهلون منها -

 

حلج   - وأمجع العلماء على هذا كله فمن كان يف مكة من أهلها أو واردا إليها وأراد اإلحرام 
حلج من خارجها سواء احلرم واحلل هذا هو  فميقاته نفس مكة، وال جيوز له ترك مكة واإلحرام 

  .الصحيح عند أصحابنا

  

حلج قبل املواقيت املكانية[   ]:اإلحرام 

حلج مما  فوق امليقات أبعد من مكة سواء دويرة أهله وغريها، وأيهما أفضل؟ فيه  وجيوز اإلحرام 
. من امليقات أفضل لالقتداء برسول هللا صلى هللا عليه و سلم وهللا أعلم: أصحهما: قوالن للشافعي

)8/83-86) .(8/92)  (8/109(    

خري اإلحرام إىل ذا قال مجيع وميقات أهل املدينة من عند مسجد ذي احلليفة وال جيوز هلم   البيداء، و
  )8/92(    العلماء؛
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  ]:املواقيت الّزمانية[

شوال : وأعلم أن للحج ميقات مكان وهو ما سبق يف هذه االحاديث، وميقات زمان وهو  -
  وذو القعدة وعشر ليال من ذي احلجة؛

حلج ىف غري هذا الزمان هذا مذهب الشافعي  -   .وال جيوز اإل حرام 
حلج يف غري هذا الزمان مل ينعقد حجا وانعقد عمرة  -       )8/86(.  ولو أحرم 

 :حجة الّنيب صلى هللا عليه و سلم

  .بعد اهلجرة مل حيج إال حجة واحدة، وهي حجة الوداع سنة عشر من اهلجرة -
      )8/172) (8/236(  . وقد روى يف غري مسلم قبل اهلجرة حجتان -

  

  :حجة الوداع

الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم ودّع النّاس فيها، وعّلمهم يف خطبته فيها أمر مسّيت بذلك، ألّن  -
  .دينهم، وأوصاهم بتبليغ الّشرع فيها إىل من غاب عنها

  )2/56(    " ليبّلغ الشاهد منكم الغائب: "وقال صّلى هللا عليه وسّلم  -

  

      )8/173(  .جيوز احلج راكبا وماشيا وهو جممع عليه:  احلّج راكبا وماشيا

  :استحباب الطيب قبل اإلحرام يف البدن
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ستدامته بعد اإلحرام، وإمنا حيرم ابتداؤه يف اإلحرام، وهذا  س  يستحّب الطيب عند إرادة اإلحرام، وال 
  )8/98(.  مذهبنا وبه قال مجاهري احملدثني والفقهاء

  

  ]:تلبيد الرأس عند اإلحرام[

  .يه الشافعي وأصحابنايستحّب تلبيد الرأس قبل اإلحرام وقد نّص عل -
لصمغ أو اخلطمي وشبههما مما يضم الشعر ويلزق بعضه : قال العلماء  - التلبيد ضفر الرأس 

  ).90-8/89(.  ببعض ومينعه التمعط والقمل فيستحب لكونه أرفق به
التّفاق -   )8/212(    .يستحّب التلبيد وتقليد اهلدي ومها سنتان 

  

  ]:احلجاملبيت بذي احلليفة ليس من أعمال [

 ".ت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بذي احلليفة مبدأه وصّلى يف مسجدها" -
  )8/97(  .وهذا املبيت ليس من أعمال احلج وال من سننه -

  

 ]:استحباب صالة الركعتني عند إرادة اإلحرام[ -

فلة هذا مذهبنا ن   يستحّب صالة الركعتني عند إرادة اإلحرام ويصليهما قبل اإلحرام ويكو
  )8/92(    .ومذهب العلماء كافة
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 :األفضل أن حيرم حني تنبعث به راحلته  متوّجها إىل مّكة ال عقب الركعتني 

  عند مالك والشافعي واجلمهور أن األفضل أن حيرم إذا انبعثت به راحلته؛ -
  )8/228)(8/94(  .والتلبية ال تقدم على اإلحرام -

 ]مىت حيرم احلاج املكّي؟ أو القادم إليها؟[

  )8/96(  .الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم إمنا أحرم عند الشروع يف أفعال احلج والذهاب إليه

  

  :ما يباح للمحرم حبج أو عمرة لبسه، وما ال يباح وبيان حترمي الطيب عليه  

ال تلبسوا القمص وال العمائم وال السراويالت وال الربانس وال اخلفاف إال أحد ال جيد النعلني "
  ". اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعبني، وال تلبسوا من الثياب شيئا مّسه الزعفران وال الورسفليلبس 

  ]:منع لبس املخيط من احملرم[ 

 .وأمجع العلماء على أنه ال جيوز للمحرم لبس شئ من هذه املذكورات  -
ا بكل ساتر من خميط وغريه إال سرت وجهها فإن - ه حرام بكل وأما املرأة فيباح هلا سرت مجيع بد

لقفازين خالف للعلماء ومها قوالن للشافعى أصحهما حترميه  .ساتر، ويف سرت يديها 
وال حيرم املعصفر عند مالك والشافعي وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعاله طيبا، وأوجبا فيه  -

 الفدية؛
  .ويكره للمحرم لبس الثوب املصبوغ بغري طيب وال حيرم وهللا أعلم  -

 .أن احملرم إذا صار عليه خميط ينزعه وال يلزمه شقه: جلمهوروعند الشافعي وا -
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  وهل يقطع اخلفني أسفل من الكعبني؟ -
  .ال جيوز لبسهما إال بعد قطعهما أسفل من الكعبني عند اجلمهور -
  . والبس اخلفني لعدم النعلني هل ال فدية  عند مالك والشافعي ومن وافقهما -
 .السراويل للمحرم إذا مل جيد إزاراعند الشافعي واجلمهور جيوز لبس  -

  

  

  ]:منع الطيب من احملرم واحملرمة[

  .ما يقصد به الطيب: واملراد. حيرم على الرجل واملرأة مجيعا يف اإلحرام مجيع أنواع الطيب -
لتحرمي -  .وحيرم الطيب على احملرم ابتداء ودواما ألنه إذا حرّم دواما فاالبتداء أوىل 

  

  ]ران أو الورسالّثوب الذي مسه زعف[ -

ما مجيع أنواع ما يقصد به الطيب  ما طيبا وأحلقوا    .أمجعت األمة على حترمي لباسهما لكو

)8/73-75.(  

  :وحمرمات اإلحرام سبعة  -

وعقد النكاح . ودهن الرأس واللحية. والظفر. وإزالة الشعر. والطيب. اللباس بتفصيله السابق 
  )8/75(. إتالف الصيد وهللا أعلم: والسابع. واجلماع وسائر االستمتاع حىت االستمناء



 
 

353 
 

  

 ]:لزوم الفدية يف ارتكاب احملظورات[ -
ى عنه لزمته الفدية إن كان عامدا   - سيا فال فدية عند وإذا تطيب أو لبس ما  إلمجاع، وإن كان 

  .الثورى والشافعي وأمحد وإسحاق، وأوجبها أبو حنيفة ومالك
سيا أو جاهال ال كفارة عليه وهذا مذهب الشافعي، وبه قال عطاء  - ومن أصابه يف إحرامه طيب 

  )8/77(.والثورى وإسحاق وداود
  )8/223(.   الّلمس بشهوة حرام يف اإلحرام فيحتاط لنفسه -

  

ما   :حترمي الصيد املأكول الربي أو ما أصله ذلك على احملرم حبج أو عمرة أو 

  .واتفق العلماء على حترمي االصطياد على احملرم -
إلرث : وقال الشافعي وآخرون  - ه  لبيع واهلبة وحنومها، ويف ملكه إ حيرم عليه متلك الصيد 

  .خالف
ذنه أم بغري إذنه؛: وأما حلم الصيد  -  فإن صاده أو صيد له فهو حرام سواء صيد له 
عه مل حيرم عليه، هذا   - فإن صاده حالل لنفسه ومل يقصد احملرم مث أهدى من حلمه للمحرم أو 

  .مذهبنا وبه قال مالك وأمحد وداود
  عليه وكل سبب؛حترم اإلشارة واإلعانة من احملرم يف قتل الصيد، وكذلك الداللة  -

  )8/103-107.(  

  ]:مب ينعقد احلج؟[

لنية فقط: قال الشافعي ومالك  لقلب من غري لفظ كما ينعقد الصوم  لّنية    )8/90(. ينعقد احلج 



 
 

354 
 

  

 .جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية حللقه وبيان قدرها

  .مها فله حلقه يف اإلحرام وعليه الفديةمن احتاج إىل حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو حنو 

م، أو الّتصدق بثالثة آصع لستة مساكني لكل مسكني نصف صاع، أو الّنسك : والفدية صيام ثالثة أ
  ).122-8/118(.  بشاة، وهي شاة جتزيء يف األضحية، وهو خمري بني هذه األنواع الثالثة

  

  : جواز احلجامة للمحرم

أمجع العلماء على جوازها له يف الرأس وغريه إذا كان له عذر يف جتوز احلجامة للمحرم، وقد   -
  .ذلك وإن قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية لقطع الشعر، فإن مل يقطع فال فدية عليه

أما إذا أراد احملرم احلجامة لغري حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحرمي قطع الشعر وإن  -
ن كانت يف موضع ال  شعر فيه فهي جائزة عند وعند اجلمهور، وال فدية مل تتضمن ذلك 

  .فيها

  

  :قاعدة من مسائل اإلحرام وهي

أّن احللق واللباس وقتل الصيد وحنو ذلك من احملرمات يباح للحاجة وعليه الفدية كمن احتاج  
  . إىل حلق أو لباس ملرض أو حر أو برد أو قتل صيد للحاجة وغري ذلك وهللا أعلم

)8/122-123.(  
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 :جواز مداواة احملرم عينيه -
لصرب وحنوه مما ليس بطيب وال فدية يف ذلك،  - واتفق العلماء على جواز تضميد العني وغريها 

  .فإن احتاج إىل ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية
واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل ال طيب فيه إذا احتاج إليه وال فدية عليه   -

  .فيه
. وأّما االكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين ومنعه مجاعه منهم أمحد وإسحاق  -

)8/124-125.(  

  

  :جواز غسل احملرم بدنه ورأسه

  واتفق العلماء على جواز غسل احملرم رأسه وجسده من اجلنابة بل هو واجب عليه؛ -
لسدر وأما غسله تربدا فمذهبنا ومذهب اجلمهور جوازه بال كراهة، وجيوز   - عند غسل رأسه 

  ).126- 8/125(.  واخلطمي حبيث ال ينتف شعرا فال فدية عليه ما مل ينتف شعرا

  

  ]جواز االستظالل للمحرم[

جيوز تظليل احملرم على رأسه بثوب وغريه وهو مذهبنا ومذهب مجاهري العلماء سواء كان راكبا  -
زال  )9/46(  .وأمجعوا على أنه لو قعد حتت خيمة أو سقف جاز. أو 

  ).181-8/180(    .وجيوز اختاذ القباب وجيوز من شعر -

حملرم إذا مات    : ما يفعل 

 . احملرم إذا مات ال جيوز أن يلبس املخيط وال خيمر رأسه وال ميس طيبا؛ يف املذهب الشافعي  -
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  .يستحّب السدر يف غسل امليت واحملرم يف ذلك كغريه وهذا مذهبنا  -
: رم احلّي فمجمع على حترميه، وأما وجهه، فقال الشافعي واجلمهورأما ختمري الرأس يف حق احمل -

  .ال إحرام يف وجهه بل له تغطيته وإمنا جيب كشف الوجه يف حق املرأة
وأما امليت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه حيرم تغطية رأسه كما سبق وال حيرم تغطية وجهه بل  -

  يبقى كما كان يف احلياة؛
ق فيه، وال جيوز حتنيط احملرم املّيتيف املذهب الشافعي ومو  -  .افقيه أن حكم اإلحرام 

)8/126-130.(  

  

 :جواز اشرتاط احملرم الّتحلل بعذر املرض وحنوه

جيوز أن يشرتط احلاج واملعتمر يف إحرامه أنه إن مرض حتّلل، وهو الصحيح من مذهب  -
  .الشافعي

  ).132- 8/131(.  املرض ال يبيح التحلل إذا مل يكن اشرتاط يف حال اإلحرام وهللا أعلم -

  

  : إحرام النفساء واستحباب اغتساهلا لإلحرام وكذا احلائض

لكن . يصّح إحرام النفساء واحلائض ويستحّب اغتساهلما لإلحرام وهو جممع على األمر به -
 .هما مجيع أفعال احلج اال الطواف وركعتيهويصح من... مذهبنا ومذهب اجلمهور أنه مستحب

  )8/133(.   وركعتا اإلحرام سنة ليستا بشرط لصحة احلج -
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الستثفار، وهو   - خذ خرقة : وتؤمر احلائض والنفساء واملستحاضة  أن تشد يف وسطها شيئا و
ا، عريضة جتعلها على حمل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها يف ذلك املشدود يف وسطه

  )8/172(.   وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاء

  

  )8/142(.   يفسخ احلّج إىل عمرة إذا مل يكن معه هدي

 .بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران

  .جيوز إفراد احلج عن العمرة وجيوز التمتع والقران، وقد أمجع العلماء على جواز األنواع الثالثة  -
حلج يف أشهره ويفرغ منه مث يعتمرأ :واإلفراد -   .ن حيرم 
لعمرة يف أشهر احلج ويفرغ منه مث حيج من عامه: والتمتع  -   .أن حيرم 
؛: والقران  - حلج قبل طوافها صّح وصار قار لعمرة وأحرم  ما مجيعا، وكذا لو أحرم   أن حيرم 
لعمرة فقوالن للشافعي أصحهما ال يصح - حلج مث أحرم  لعمرة؛ فلو أحرم    إحرامه 

  

أفضلها : واختلف العلماء يف هذه األنواع الثالثة أيها أفضل؟ فقال الشافعي ومالك وكثريون
اإلفراد مث التمتع مث القران وهو الصحيح، وذلك لكماله وجيب الدم يف التمتع والقران، وهو دم 

-8/143.  ()135-8/134(.جربان لفوات امليقات وغريه فكان ماال حيتاج إىل جرب أفضل
144) .(8/205 -206.( 

  ).203-8/202) (8/167(  )8/144(: وانظر األقوال وأدلّة كّل فريق يف -
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  ]إدخال نسك على آخر[

 .وقد اتفق مجهور العلماء على جواز إدخال احلج على العمرة -
  )8/137(. واختلفوا يف إدخال العمرة على احلج فجوزه أصحاب الرأي وهو قول الّشافعي -

  

  ]:كان حّجه صلى هللا عليه وسّلم؟  أّي نوع[ -
لعمرة بعد ذلك وأدخلها على  - والّصحيح أنه صلى هللا عليه و سلم كان أّوال مفردا مث أحرم 

  )8/216(  )8/135(  .احلج فصار قار

  ]:أعمال القارن[ 

القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن ويقتصر على أفعال احلج وتندرج أفعال العمرة كلها 
ذا قال الشافعييف أ   )8/141(.  فعال احلج، و

 

 حج عيسى بن مرمي عليه السالم -
". واّلذي نفسى بيده ليهلّن ابن مرمي بفج الروحاء حاّجا أو معتمرا أو ليثنينهما: "قوله ملسو هيلع هللا ىلص -

 وأما.  وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السالم من السماء يف آخر الزمان. يقرن بينهما: معناه
  )8/234(  .  فبفتح الفاء وتشديد اجليم: فّج الروحاء
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  :اختالف الصحابة يف جواز الّتمتع
يا عنها ألن اإلفراد أفضل فكان عمر  ي تنزيه ال حترمي وإمنا  وكان عمر وعثمان ينهيان عنها 

ي تنزيه، ألنه مأمور بصالح رعيت إلفراد، ألنه أفضل وينهيان عن التمتع  مران  ه، وعثمان 
إلفراد من مجلة صالحهم وهللا أعلم  )8/200(  )8/206) (8/202(.  وكان يرى األمر 

وقد انعقد االمجاع بعد هذا على جواز اإلفراد والتمتع والقران من غري كراهة، وإمنا اختلفوا يف  -
  )8/169(    . األفضل منها

  

  ]:حج املرأة[

إلمجاع - مرأته وهو مشروع    .جيوز حج الرجل 
  .أصحابنا ويستحّب له أن حيج بزوجته لألحاديث الصحيحة فيهقال  -
  وأمجعوا على أن احلج جيب على املرأة اذا استطاعته؛  -
  واختلف السلف هل احملرم هلا من شروط االستطاعة؟  -
وأمجعوا على أن لزوجها أن مينعها من حج التطوع، وأما حج الفرض فقال مجهور العلماء ليس   -

 )8/148( .   له منعها منه

 

  .ال يشرتط احملرم بل يشرتط األمن على نفسها: فقال الشافعي يف املشهور عنه وغريه -
حد هذه : قال أصحابنا - حيصل األمن بزوج أو حمرم أو نسوة ثقات وال يلزمها احلج عند إال 

 .األشياء
ولو   ألن املرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة. وال فرق بني الشابة والكبرية على الصحيح -

  ).9/98).(105-9/104(  .كانت كبرية
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يقّدم األهّم من األمور املتعارضة وإذا تعارض سفره يف الغزو ويف احلج مع امرأته رجح احلج  -
  ).110-9/109(.   معها، ألن الغزو يقوم غريه يف مقامه عنه خبالف احلج معها

  

  ]:إحرام عائشة[

ا أحرمت حبج مث فسخته إىل: قال القاضي لفسخ فلما حاضت فاحلاصل أ  عمرة حني أمر الناس 
إلحرام  حلج أمرها النيب صلى هللا عليه و سلم  وتعذر عليها إمتام العمرة والتحلل منها وإدراك اإلحرام 

).  160- 8/159)  (8/156) (8/139(. حلج فأحرمت فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة
)8/143)(8/144-145.(  

  

  :وأجر من حّج بهصّحة حّج الّصّيب 

أّن حّج الّصيب منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان ال جيزيه : عند الشافعي ومجاهري العلماء   -
  .عن حجة االسالم بل يقع تطّوعا

وأمجعوا على أنه ال جيزئه إذا بلغ عن فريضة اإلسالم إال فرقة شّذت فقالت جيزئه : قال القاضي -
  .ومل تلتفت العلماء إىل قوهلا

ممّيزا أذن له الوّيل فأحرم فلو أحرم بغري إذن الوّيل أو أحرم الوّيل عنه مل ينعقد على فإن كان  -
  .األصح

 . وهللا أعلم. أن يقول بقلبه جعلته حمرما :وصفة إحرام الوّيل عن غري املمّيز -

)9/100)  (8/160-161.(  
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  ]تعليق اإلحرام[

ن ينوى إحراما كإحرام زيد فيصري هذا يف  املذهب الشافعي وموافقيه أنه يصح اإلحرام معلقا  -
ما  حلج أيضا، وإن كان بعمرة فبعمرة، وإن كان  املعلق كزيد فان كان زيد حمرما حبج كان هذا 

  .فبهما
وإن كان زيد أحرم مطلقا صار هذا حمرما إحراما مطلقا فيصرفه إىل ما شاء من حج أو عمرة   -

  )8/199(    ).165-8/164(.    وال يلزمه موافقة زيد يف الصرف

  

  ]:معىن دخول العمرة يف احلج[

أن العمرة جيوز فعلها يف أشهر احلج إىل يوم القيامة، واملقصود به بيان إبطال ما  : قال مجهورهم معناه
  ).166-8/165(.  كانت اجلاهلية تزعمه من امتناع العمرة يف أشهر احلج

  )8/213(.  مذهب مجاهري العلماءوجيوز إدخال احلج على العمرة قبل الطواف، وهو مذهبنا و 

  

  

  ]:فسخ احلج إىل عمرة[ 

ق هلم ولغريهم إىل يوم  وقد اختلف العلماء يف هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة تلك السنة خاصة أم 
  القيامة؟
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م يف تلك السنة ال جيوز بعدها وإمنا أمروا به تلك  فقال مجاهري العلماء من السلف واخللف هو خمتص 
  )8/203) (8/167(.  السنة ليخالفوا ما كانت عليه اجلاهلية من حترمي العمرة يف أشهر احلج

  

  : الّتلبية وصفتها ووقتها -
 

إجابة بعد إجابة، ولزوما : واملبالغة، ومعناهالتلبية مثناة للّتكثري : قال املازري: قال القاضي -
  ...لطاعتك، فتثّىن للتوكيد ال تثنية حقيقية

وأذن يف الناس {: هذه االجابة لقوله تعاىل إلبراهيم صلى هللا عليه و سلم: قيل: قال القاضي -
 ؛}حلج

ا :وأما حكم التلبية - ا مشروعة، مث اختلفوا يف إجيا الشافعي  فقال: فأمجع املسلمون على أ
هي سنة ليست بشرط لصحة احلج وال بواجبة فلو تركها صّح حّجة وال دم عليه لكن : وآخرون

  ).90-8/87(.   فاتته الفضيلة
لتلبية حبيث ال يشق عليه - واملرأة ليس هلا الرفع ألنه خياف الفتنة ’ ويستحب رفع الصوت 

ا  .بصو
  .أذكارا خمصوصةواألصح أنه ال يليب يف الطّواف والّسعي ألن هلما  -
ويستحب أن يكّرر التلبية كل مرة ثالث مرات فأكثر ويواليها وال يقطعها بكالم فإن سلم عليه   -

للفظ، ويكره السالم عليه يف هذه احلال؛   رد السالم 
 وإذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إّن العيش عيش اآلخرة؛ -
لعقبة يوم النحر أو يطوف طواف وال تزال التلبية مستحبة للحاج حىت يشرع يف رمي مجرة ا  -

 .اإلفاضة إن قدمه عليها أو احللق عند من يقول احللق نسك، وهو الصحيح
  ).91-8/90(. وتستحب التلبية للمحرم مطلقا سواء الرجل واملرأة واحملدث واجلنب واحلائض -
ه و سلم املستحب االقتصار على تلبية رسول هللا صلى هللا علي: قال أكثر العلماء: قال القاضي -

  )9/28).(27- 9/26)(8/232)(8/174(  .وبه قال مالك والشافعي وهللا أعلم
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  ]:هل دخول مّكة يف الّنهار أفضل أم يف الليل[

ارا ال ليال وهو أصح الوجهني ألصحابنا -   )8/227(  .يستحب للمحرم دخول مكة 
  .مكةويشرع املبيت بذى طوى وهو مستحب ملن هو على طريقه وهو موضع معروف بقرب  -
ارا وهذا هو الصحيح الذي عليه األكثرون من أصحابنا وغريهم أن   - ويستحباب دخول مكة 

ارا أفضل من الليل  .دخوهلا 
  ).6- 9/5(.    وهذا الغسل سنة فإن عجز عنه تيّمم: قال أصحابنا  -
  ).4-9/3(.  ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا واخلروج منها من السفلى -

  

  ]:العورة للطّواف سرت[

لبيت عراة     .والطواف يشرتط له سرت العورة، إبطاال ملا كانت اجلاهلية عليه من الطواف 

)9/116) (8/197(    

  
  ]:الطهارة للطواف[

وقد أمجعت األئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف، ولكن اختلفوا يف أنه واجب وشرط لصحته أم ال؟ 
  )8/220(.  هو شرط لصحة الطواف: فقال الشافعي واجلمهور
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 ]:منع احلائض من الطواف[

  ).147-8/146(  .والطّواف ال يصح من احلائض وهذا جممع عليه

  

ليد[   ]:استالم الركنني اليمانيني 

  .ذكر ابن عمر أنه مل ير رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ميس إال اليمانيني -
لركنني اليمانيني -   ).95-8/94( .الركن اليماين والركن الذي فيه احلجر األسود: واملراد 

.فمعناه مسحه بيده وهو سنة يف كل طواف" استلم الركن" -يف حديث جابر الطويل - قوله
  )8/175)(9/8(  )9/14-15.(  

  

  ]تقبيل احلجر[ 

وإال فالقادر يقبل .. ويستحّب تقبيل اليد بعد استالم احلجر األسود إذا عجز عن تقبيل احلجر -
ا، وهو ومذهب اجلمهور   )9/15(  .احلجر وال يقتصر يف اليد على االستالم 

وكذا يستحب السجود على احلجر يستحّب تقبيل احلجر األسود يف الطواف بعد استالمه،  -
نأيضا يضع جبهته عليه، فيستحب أن يستلمه مث يقبله مث يضع جبهته عليه، هذا مذهبنا  ، 

  .ومذهب اجلمهور
 .هذا مذهبنا. فيستلمه وال يقّبله بل يقبل اليد بعد استالمه: وأما الركن اليماين  -
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 )9/16-17.(  )9/18(  

  ]احلجر من البيت[ -
البيت بال خالف، ويف الزائد  ست أذرع من احلجر مما يلي البيت حمسوبة من: قال اصحابنا  -

  خالف؛
وال يصح طوافه يف شيء من احلجر وال على جداره وال يصح حىت يطوف خارجا من مجيع  -

  )9/91(.  احلجر وهذا هو الصحيح وبه قال مجيع علماء املسلمني سوى أيب حنيفة

  

  )8/175(  .والّطواف سبع طوافات

  

  ]:طواف القدوم وآدابه[

حلج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم وال يفعل شيئا قبله وال يصلى حتية  - احملرم 
  )8/221(.  املسجد

  )8/218(. طواف القدوم، والقادم، والورود، والوارد، والتحية: ولطواف القدوم أمساء -
  .السنة للحاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغري ذلك -
  .رم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسّن له طواف القدوم وهو جممع عليهواحمل -

  

  ]الّرمل واالضطباع يف الطواف[ 

  .والسّنة أيضا الرمل يف الثالث األول وميشي على عادته يف األربع األخرية  -
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  الرمل هو أسرع املشى مع تقارب اخلطا وهو اخلبب؛: قال العلماء  -
طواف واحد يف حج أو عمرة أما إذا طاف يف غري حج أو عمرة فال وال يستحب الرمل اال يف  -

  رمل بال خالف وال يسرع أيضا يف كل طواف حج وإمنا يسرع يف واحد منها؛
  .طواف يعقبه سعي: وفيه قوالن مشهوران للشافعي، أصحهما  -
  ويتصور ذلك يف طواف القدوم ويتصور يف طواف اإلفاضة وال يتصور يف طواف الوداع؛  -
  .رع يف طواف العمرة إذ ليس فيها إال طواف واحد وهللا أعلمويش -
أن جيعل وسط ردائه حتت عاتقه األمين وجيعل طرفيه على : وهو. واالضطباع سنة يف الطواف -

  عاتقه األيسر ويكون منكبه االمين مكشوفا؛
  .وإمنا يسن االضطباع يف طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله وهللا أعلم: قالوا  -

  )8/175(    )8/196(  
.واتفق العلماء على أن الرمل ال يشرع للنساء كما ال يشرع هلن شدة السعى بني الصفا واملروة -

  )9/6-7.(  
ما يستحّبان خلف املقام - ّ   )8/211(  . ويصّلى ركعىت الّطواف، وأ
 )9/10(  )9/9(. والرمل يشرع يف مجيع املطاف من احلجر إىل احلجر  -
 )9/13(  .طواف شوطا على الصحيحوال كراهة يف تسمية ال -
جيب الرتتيب بني الطواف والسعي ويشرتط تقّدم الطواف على السعي، فلو قّدم الّسعي مل يصح  -

 )9/8(  .السعى وهذا مذهبنا ومذهب اجلمهور
  ).219-8/218(:  واحملرم حبج ال يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن  -
  .وإذا عجز عن استالمه بيده استلمه بعودوجيوز الطواف راكبا، ويستحّب استالم احلجر  -
  ).20-9/18(.  واملرأة الراكبة تطوف من وراء الناس  -

  

  ]:الصالة خلف املقام بعد الطواف[
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أمجع عليه العلماء أنه ينبغي لكّل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصّلي خلف املقام ركعيت  -
ما سنة   .الطواف، واألصّح أ

  )8/175(  .أن يصلى عقب كل طواف ركعتيه ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب -

  

  ]القراءة فيهما[ 

.}قل هو هللا أحد{، ويف الثانية بعد الفاحتة }قل  أيها الكافرون{يقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة 
  )8/176(  

  

  :الّسعي بني الّصفا واملروة ركن ال يصّح احلج إّال به

أن السعي بني الصفا واملروة ركن من : ومن بعدهممذهب مجاهري العلماء من الصحابة والتابعني  -
  .أركان احلج ال يصح إال به، وال جيرب بدم وال غريه

خريه إىل ما بعد طواف االفاضة -   )9/20(.  واألفضل أن يكون بعد طواف القدوم، وجيوز 
 . ةوالسعي يف احلج أو العمرة ال يكرر بل يقتصر منه على مرّة واحدة، ويكره تكراره ألنه بدع -
  )9/25(  .والقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد  -
  )8/213(.   وهو مذهبنا ومذهب اجلمهور -

  ]:من أحكام السعي بني الصفا واملروة[ 

يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصالته : قال الشافعي وغريه من العلماء -
  ب الصفا ليسعى؛خلف املقام أن يعود إىل احلجر األسود فيستلمه، مث خيرج من 

  .والسعي يشرتط فيه أن يبدأ من الصفا، وبه قال الشافعي ومالك واجلمهور -
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هو سنة ليس : وينبغي أن يرقى على الصفا واملروة، ويف هذا الرقي خالف، قال مجهور أصحابنا  -
  .بشرط وال واجب فلو تركه صح سعيه لكن فاتته الفضيلة

  .يذكر هللا تعاىلويسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة و  -
قى املسافة إىل املروة على عادة  - ويستحّب الّسعي الشديد يف بطن الوادي حىت يصعد مث ميشى 

مشيه، وهذا السعي مستحب يف كل مرة من املرات السبع يف هذا املوضع، واملشى مستحب 
  .ةفيما قبل الوادى وبعده ولو مشى يف اجلميع أو سعى يف اجلميع أجزأه وفاتته الفضيل

  .ويسن علي املروة من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا وهذا متفق عليه -
ويف املذهب الشافعي واجلمهور أن الذهاب من الصفا إىل املروة حيسب مرة، والرجوع إىل الصفا  -

ملروة لثة، وهكذا فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها    .نية، والرجوع إىل املروة 
  )8/178(    )9/7(  

والقارن إذا  سعى بعد طواف القدوم فال يشرع له سعي آخر، وأما املتمتع فال بد له من السعى  -
  )8/163)(8/161(  .بني الصفا واملروة يف احلج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف اإلفاضة

  

  ]الّسعي راكبا أفضل أم ماشيا؟[

  .ز وأن املشي أفضل منه إال لعذر وهللا أعلمأمجعوا على أن الركوب يف السعى بني الصفا واملروة جائ
  )9/11(  

 : ما يندب للمحرم وغريه قتله من الّدواّب يف احلّل واحلرم

- " ّ   ".مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم احلية والغراب األبقع والفأرة والكلب العقور واحلد
  .واتفق مجاهري العلماء على جواز قتلهن يف احلل واحلرم واإلحرام -
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تفقوا على أنه جيوز للمحرم أن يقتل ما يف معناهن، مث اختلفوا يف املعىن فيهن وما يكون يف وا  -
ن مما ال يؤكل وكل ما ال يؤكل وال هو متولد : معناهن، فقال الشافعي املعىن يف جواز قتلهن كو

  .من مأكول وغريه فقتله جائز للمحرم وال فدية عليه
لكلب العقور ختصيص هذا الكلب املعروف، بل املراد هو كل ليس املراد : وقال مجهور العلماء -

  ).115-8/113(    .عاد مفرتس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد وحنوها

  

لعمرة[   ]:التحلل 

مذهب مالك والشافعي وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق حّل من عمرته وحّل له كل  -
  )8/163)  (8/150)(8/142(  .شيء يف احلال سواء كان ساق هد أم ال

  وقد أمجعوا على أنه ال يتحلل قبل إمتام الطواف؛ -
 )8/222(.  أنه ال بد أيضا من السعي بعده مث احللق أو التقصري: ومذهبنا ومذهب اجلمهور  -

  

  ]:تقصري الشعر يف العمرة[

  .من فعل الطواف والسعى والتقصري صار حالال -
والتقصري أو احللق نسك من مناسك احلج، وهذا هو الصحيح يف مذهبنا وبه قال مجاهري   -

  ).210-8/209(  ).180-8/179( .  العلماء
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  ]:مىت يتحّلل من إحرام احلّج؟[

أّن احلاّج ال يتحّلل مبجرد طواف القدوم بل ال يتحلل حىت : الذي عليه العلماء كافّة سوى ابن عباس
ثنني من هذه يقف بعرفات وير  رة فحينئذ حيصل التحّلالن، وحيصل األول  مي وحيلق ويطوف طواف الز

  )8/230(    .رمى مجرة العقبة واحللق والطواف: الثالثة الىت هي

  :القارن ال يتحّلل إّال يف وقت حتّلل احلاج املفرد

لطواف والسعي وال بد له يف حتلّله من الوقوف بعرفات والر  مي واحللق والطواف كما يف القارن ال يتحلل 
  ).212-8/211(    .احلاج املفرد

  

إلحصار -   )8/213(. وجيوز الّتحّلل 

  

حلج يف يوم الرتوية[   ]اإلهالل 

حلج يوم الرتوية وال يقّدمه عليه - .مذهب الشافعي وموافقيه أن األفضل فيمن هو مبكة أن حيرم 
    )8/148)(8/179-180(  

  )8/180(  . قبل يوم الرتوية السنة أن ال يتقدم أحد إىل مىن -

ا؟[   ]من أين حيرم املّكّي واملقيم 
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ب داره : أصحهما: يف املسألة وجهان ألصحابنا حلج إال من داخل مكة، وأفضله من  ال جيوز أن حيرم 
  )8/162(.   وقيل من املسجد احلرام

  

ا وأحكام ذلك[   ]:التوجه إىل مىن واملبيت 

 .من املشي كما أنه يف مجلة الطريق أفضل من املشي الركوب يف تلك املواطن أفضل -
  .ويصّلي مبىن هذه الصلوات اخلمس -
  ليلة التاسع من ذي احلجة؛: ويبيت مبىن هذه الليلة، وهي -
إلمجاع  -   .وهذا املبيت سنة ليس بركن وال واجب فلو تركه فال دم عليه 
  )8/180( . والسنة أن ال خيرجوا من مىن حىت تطلع الشمس وهذا متفق عليه -

  

  ]:الّذهاب إىل عرفات وجماوزة املشعر احلرام[ 

  )8/181(.  لتجاوز النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل عرفات، ألن هللا تعاىل أمره بذلك

  

  :التلبية والتكبري يف الذهاب من مىن إىل عرفات يف يوم عرفة

ه رّد على من قال وفي. يستحّب ذلك يف الذهاب من مىن إىل عرفات يوم عرفة والتلبية أفضلو -
  )9/30(  .بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة وهللا أعلم
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  ]النزول بنمرة[

ا فضربت له القبة بنمرة قريب من عرفات فنزل هناك حىت  - فأجاز متوّجها إىل عرفات حىت قار
زالت الشمس مث خطب وصلى الظهر والعصر مث دخل أرض عرفات حىت وصل الصخرات 

  )8/195(    .فوقف هناك
  )8/181(. ويغتسلون للوقوف قبل الزوال. موضع جبنب عرفات وليست من عرفات: ومنرة -

  

  ]اخلطبة يف وادي عرنة[ 

تّفاق مجاهري العلماء - حلجيج يوم عرفة يف هذا املوضع، وهو سنة    .يستحّب اخلطبة لإلمام 
احلجة، يوم السابع من ذي : إحداها: ومذهب الشافعي أن يف احلج أربع خطب مسنونة  -

  هذه اّليت ببطن عرنة يوم عرفات؛: والثانية. خيطب عند الكعبة بعد صالة الظهر
م التشريق: يوم النحرز  والرابعة: والثالثة  -   .يوم النفر األول، وهو اليوم الثاين من أ

)8/181-182.(  

، هكذا ما جاوز وادي عرنه إىل اجلبال القابلة مما يلي بساتني ابن عامر: فحّدها :حّد عرفات -
  ).196-8/195(  .نّص عليه الشافعي ومجيع أصحابه
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  :فضل يوم عرفة
م فألصحابنا وجهان تطلق يوم اجلمعة، : أحدمها: ولو قال رجل امرأتى طالق يف أفضل األّ

  )9/117(  . يوم عرفة: وأصّحهما

  

  ]:من أحكام الوقوف بعرفة[

  )8/2(  .يستحّب الوقوف راكبا وهو الصحيح يف مذهبنا -
  ا فرغ من الصالتني عجل الذهاب إىل املوقف؛إذ  -
  .الوقوف راكبا أفضل، يف األصحّ  -
يستحب أن يقف عند الصخرات املذكورات، وهي صخرات مفرتشات يف أسفل جبل الرمحة،   -

  وهو اجلبل الذي بوسط أرض عرفات، فهذا هو املوقف املستحب؛
  .ويستحّب استقبال الكعبة يف الوقوف -
ا، مث يفيض إىل مزدلفة، فلو  - ينبغي أن يبقى يف الوقوف حىت تغرب الشمس ويتحقق كمال غرو

أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحّجه وجيرب ذلك بدم، وهل الدم واجب أم مستحب؟ 
 . أنه سنة: فيه قوالن للشافعي أصحهما

اين يوم النحر، فمن فهو ما بني زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الث: وأما وقت الوقوف -
حصل بعرفات يف جزء من هذا الزمان صح وقوفه، ومن فاته ذلك فاته احلّج، هذا مذهب 

  .الشافعي ومجاهري العلماء
  ).186-8/185(.  وأمجعوا على أن أصل الوقوف ركن ال يصح احلج إّال به وهللا أعلم -
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  ]:الدفع من عرفات[

  )9/27) (8/186(  .فرجة يسرع الّسكينة يف الدفع من عرفات سّنة فإذا وجد -
جيمع بني املغرب والعشاء يف وقت العشاء يف هذه الليلة يف املزدلفة وهذا جممع عليه، لكن  -

اختلفوا يف حكمه فمذهبنا أنه على االستحباب فلو صالمها يف وقت املغرب أو يف الطريق أو  
  .كل واحدة يف وقتها جاز وفاتته الفضيلة

ذان والّصحيح من مذهبنا أنه ي - ستحب األذان لألوىل منهما ويقيم لكّل واحدة إقامة فيصلّيهما 
  وإقامتني؛

خريمها إىل قبيل طلوع  - يستحّب املبادرة بصاليت املغرب والعشاء أّول قدومه املزدلفة وجيوز 
  .الفجر

موعتني إذا كان اجلمع يف وقت الثانية؛  -   وال يضر الفصل بني الصالتني ا
ا يف وقت األوىل فال جيوز الفصل بينهما فإن فصل بطل اجلمع ومل تصح وأما إذا مجع بينهم  -

  .الصالة الثانية إال يف وقتها األصلي
موعتني شيئا ومذهبنا استحباب السنن الراتبة لكن يفعلها بعدمها ال بينهما،  - وال يصّلى بني ا

  .ويفعل سنة الظهر اليت قبلها قبل الصالتني وهللا أعلم
 .بل يصلي ثال أبدا وكذلك أمجع عليه املسلموناملغرب ال يقصر  -

)9/35-36.(  )9/26(  

  

ملزدلفة[    ]:املبيت 

  .واعلم أّن املزدلفة كّلها من احلرم -
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  .وحّد مزدلفة ما بني مازمي عرفة ووادي حمسر وليس احلّدان منها -
  )8/187(.   ويدخل يف املزدلفة مجيع تلك الّشعاب واجلبال الداخلية يف احلّد املذكور  -
  املبيت مبزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك، وهذا جممع عليه؛ -
  .والصحيح من قويل الشافعي أنه واجب، لو تركه أمث وصح حجه، ولزمه دم  -
ا الصبح إّال الضعفة فالسنة هلم الدفع قبل الفجر - ملزدلفة حىت يصلى    .والسنة أن يبقى 
زى من هذا املبيت ال  -   صحيح عند ساعة يف النصف الثاين من الليل؛ويف أقل ا
ا يف هذا اليوم أكثر من  - والسنة أن يبالغ بتقدمي صالة الصبح يف هذا املوضع ويتأكد التبكري 

 .كده يف سائر السنة

 

 .ويسن اآلذان واالقامة هلذه الصالة وكذلك غريها من صلوات املسافر -

)8/188-189.(    )9/37(    )9/39(  

من مزدلفة قبل الفجر، قال الشافعي وأصحابه جيوز قبل نصف الليل وجيوز رمي وجيوز الدفع  -
  )9/38(  .مجرة العقبة بعد نصف الليل

  ]الوقوف مبشعر احلرام[

  .السنة الركوب وهو أفضل من املشي -
  .املشعر احلرام مجيع املزدلفة: وقال مجاهري املفسرين وأهل السري واحلديث -
 احلج وهذا الخالف فيه، لكن اختلفوا يف وقت الدفع منه؛والوقوف على قزح من مناسك  -
  )8/189(. ال يزال واقفا فيه يدعو ويذكر حىت يسفر الصبح جدا: فقال مجاهري العلماء  -
لّدعاء والذّكر -   )9/41(  . يستحّب الوقوف عند املشعر احلرام 
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حلرام ويف كل جزء جيوز الوقوف بعرفات يف أي جزء كان منها وكذا جيوز الوقوف على املشعر ا -
  )8/196(    .من أجزاء املزدلفة

  

  ]:الدفع من مزدلفة[

يسرع املاشي وحيرك الراكب دابته يف وادي حمسر ويكون ذلك قدر رمية حجر : قال أصحابنا -
  .وهللا أعلم

يسلك الطريق الوسطى اليت خترج على اجلمرة الكربى يف الرجوع من عرفات سنة وهو غري   -
  )8/190(    .إىل عرفاتالطريق الذي ذهب فيه 

  

  ]رمي مجرة العقبة الكربى واألحكام واآلداب يف ذلك[ 

  وأما اجلمرة الكربى فهي مجرة العقبة وهي اليت عند الشجرة؛  -
والسنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل مىن أن يبدأ جبمرة العقبة وال يفعل شيئا قبل رميها  -

  .ويكون ذلك قبل نزوله
والّرمى سبع حصيات وقدرهن بقدر حصى اخلذف، وهو حنو حبة الباقالء، وينبغي أال يكون   -

ا حجرا   .أكرب وال أصغر، فإن كان أكرب أو أصغر أجزأه بشرط كو
لكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغري ذلك مما ال   - وال جيوز عند الشافعي واجلمهور الرمى 

  .يسمى حجرا
  ة؛ويسن التكبري مع كل حصا  -
وجيب التفريق بني احلصيات فريميهن واحدة واحدة، فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك    -

  .كله حصاة واحدة عند وعند األكثرين
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وأن السنة أن يقف للرمي يف بطن الوادي حبيث تكون مىن وعرفات واملزدلفة عن ميينه ومكة عن  -
 .يقف مستقبل الكعبة: يساره، وقيل

 .يث يسمى رميا مبا يسمى حجرا وهللا أعلموكيفما رمى أجزأه حب  -
مجاع املسلمني، وهو : وأما حكم الرمى  - فاملشروع منه يوم النحر رمي مجرة العقبة ال غري 

مجاعهم؛  نسك 
م الرمي عصى ولزمه دم وصح حجه؛: ومذهبنا -  أنه واجب ليس بركن، فإن تركه حىت فاتته أ
 .حدة مل تكفه الستوجيب رميها بسبع حصيات فلو بقيت منهن وا -

)8/191)   (9/42)  (9/49)  (9/27-28) .(9/47( 

قي اجلمرات  - م التشريق فيستحب من فوقها: ورمي   )9/43( .يف أ
يستحب ملن وصل مىن راكبا أن يرمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا، ولو : قال الشافعي وموافقوه -

  ماشيا؛وأما من وصلها ماشيا فريميها . رماها ماشيا جاز
م التشريق فالسنة أن يرمي فيهما مجيع اجلمرات   - وهذا يف يوم النحر، وأما اليومان األوالن من أ

  )9/45(.    ماشيا، ويف اليوم الثالث يرمي راكبا وينفر

  :وقت استحباب الرمي

إلمجاع - ة وعند جيوز تقدميه من نصف ليل... يرمى يوم النحر مجرة العقبة وال يشرع فيه غريها 
  .النحر

م التشريق الثالثة  -   .وهو مذهب مجاهري العلماء.....فريمي كّل يوم منها بعد الزوال: وأما أ
جلمرة األوىل اليت تلي  - م التشريق يشرتط فيه الرتتيب، وهو أن يبدأ  واعلم أن رمي مجار أ

  مسجد اخليف مث الوسطى مث مجرة العقبة؛
ويستحب أن يقف عقب رمي األوىل عندها مستقبل القبلة زما طويال يدعو ويذكر هللا   -

  .ويقف كذلك عند الثانية وال يقف عند الثالثة
م الثالثة وهللا أعلم  -   .ويستحب هذا يف كّل يوم من األ
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  )9/48(.    ويستحب رفع اليدين يف هذا الدعاء عند مجهور العلماء  -

  

  ]اشرالنحر مبىن يوم الع[

ت يف مجيع احلرم لكن األفضل يف حق احلاج النحر : قال الشافعي وأصحابنا جيوز حنر اهلدى ودماء احليوا
  .مبىن، وأفضل موضع منها للنحر موضع حنر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وما قاربه

  )8/196(  

  

  :تفضيل احللق على التقصري وجواز التقصري

  .لق أفضل من التقصري، وعلى أّن التقصري جيزئوقد أمجع العلماء على أّن احل -
ما ال : ومذهبنا املشهور  - أن احللق أو التقصري نسك من مناسك احلج والعمرة وركن من أركا

ذا قال العلماء كافة؛   حيصل واحد منهما إال به، و
يعه أن األفضل حلق مج: وأمجعوا. وأقّل ما جيزى من احللق والتقصري عند الشافعي ثالث شعرات -

أو تقصري مجيعه؛ ويستحب أن ال ينقص يف التقصري عن قدر األمنلة من أطراف الشعر فإن 
ا جاز حلصول اسم التقصري   .قصر دو

  .التقصري، ويكره هلن احللق، فلو حلقن حصل النسك: واملشروع يف حق النساء  -
  .النتف واإلحراق والقص وغري ذلك من أنواع إزالة الشعر: ويقوم مقام احللق والتقصري  -
واتفق العلماء على أن األفضل ىف احللق والتقصري أن يكون بعد رمي مجرة العقبة وبعد ذبح   -

  .اهلدى إن كان معه، وقبل طواف اإلفاضة، وسواء كان قار أو مفردا
ملشهور من مذهبنا أنه يستحب له حلقه ىف وقت احللق وال يلزمه ولو لبد احملرم رأسه فالصحيح ا -

  ).52-9/49(    .يلزمه حلقه: وقال مجهور العلماء.  ذلك
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جلانب األمين من رأس  - والسنة يوم النحر أن يرمي مث ينحر مث حيلق، واالبتداء ىف احللق 
  ).54-9/53(    .احمللوق

  

  ]:طواف اإلفاضة[

مجاع املسلمنيهذا الطواف هو طواف اإلفاضة  -   .وهو ركن من أركان احلج 
من نصف ليلة النحر وأفضله بعد رمي مجرة العقبة وذبح اهلدى واحللق، : وأّول وقته عند  -

 .ويكون ذلك ضحوة يوم النحر، وجيوز يف مجيع يوم النحر بال كراهة

 

قبل  أن يكون بعد الوقوف بعرفات، حىت لو طاف لإلفاضة بعد نصف ليلة النحر: وشرطه  -
  .الوقوف مث أسرع إىل عرفات فوقف قبل الفجر مل يصح طوافه ألنّه قدمه على الوقوف

واتفق العلماء على أنه ال يشرع يف طواف اإلفاضة رمل وال اضطباع إذا كان قد رمل واضطبع   -
  عقب طواف القدوم؛

اضة بال ولو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوع وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف اإلف  -
  .خالف عند

  .ال جيزئ طواف اإلفاضة بنية غريه: وقال أكثر العلماء  -
.ويستحّب الركوب يف الذهاب من مىن إىل مكة ومن مكة إىل مىن وحنو ذلك من مناسك احلج -

    )8/192-193.(    )9/58( 
رة -   )9/81(  .وال يكره أن يقال لطواف اإلفاضة طواف الز
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  ]عليه وسّلم الظّهر يوم الّنحر؟أين صّلى الّنّيب صّلى هللا [

أنه صلى هللا عليه و سلم طاف لإلفاضة قبل : للجمع بني األحاديث اليت وردت يف الباب
صحابه  ا الظهر مرة أخرى  الزوال مث صلى الظهر مبكة يف أّول وقتها مث رجع إىل مىن فصلى 

لظهر الثانية اليت مبىن     )8/193(  .حني سألوه ذلك، فيكون متنّفال 

  

لّسقاية والثّناء على أهلها واستحباب الّشرب منها   :فضل القيام 

 .اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن يشرب احلاج وغريه من نبيذ سقاية العباس -
ماء حمّلى بزبيب أو غريه حبيث يطيب طعمه وال يكون مسكرا، فأّما إذا طال زمنه : وهذا النبيذ  -

  .وصار مسكرا فهو حرام
  )9/64(    .الثناء على أصحاب السقاية وكّل صانع مجيل وهللا أعلمويستحّب  -
  )8/194(.   وردت فضيلة العمل يف هذا االستقاء واستحباب شرب ماء زمزم -

  

 :وجيوز تقدمي الّذبح على الرمي واحللق على الّذبح وعلى الرمي وتقدمي الطّواف عليها كلها  

  .يهوأمجعوا على أنه لو حنر قبل الرمي ال شيء عل -
واتفقوا على أنه ال فرق بني العامد والساهي يف ذلك يف وجوب الفدية وعدمها، وإمنا خيتلفان  -

 )9/55(.    يف اإلمث عند من مينع التقدمي وهللا أعلم

  



 
 

381 
 

  

  ]:بيان يوم احلج األكرب[

  )9/116(. وقد اختلف العلماء يف املراد بيوم احلج األكرب فقال الشافعي واجلمهور هو يوم النحر

  
  ]:التحّلل من اإلحرام[

  :أسباب التحلل

ويستباح الطيب بعد رمي مجرة العقبة واحللق وقبل الطواف، وهذا مذهب الشافعي والعلماء   -
 .كافة إال مالكا كرهه قبل طواف اإلفاضة

رمي مجرة العقبة واحللق وطواف اإلفاضة مع سعيه إن مل : ويف احلج حتلالن حيصالن بثالثة أشياء -
طواف القدوم، فاذا فعل الثالثة حصل التحلالن، وإذا فعل اثنني منهما يكن سعى عقب 

  .حصل التحلل األول أّي اثنني كا
لثاين  - لنساء فإنه ال حيل إال  لتحلل األول مجيع احملرمات إال االستمتاع    .وحيّل 
لتحلل األول وهو قول بعض أصحابنا  -   .وقيل يباح منهن غري اجلماع 
  .حيصل بعد رمي مجرة العقبة واحللق قبل الطواف وهذا متفق عليهوالتحلل األول  -

  )8/98-100)  .(9/42(  

  

م التشريق والرتخيص يف تركه ألهل السقاية     :وجوب املبيت مبىن ليايل أ

م التشريق مأمور به، وهذا متفق عليه، لكن اختلفوا هل هو واجب أم سنة؟ -   املبيت مبىن ليايل أ
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  ..واجب: أصحهما: وللشافعي فيه قوالن  -
  .فمن أوجبه أوجب الدم يف تركه،  وإن قلنا سّنة مل جيب الدم برتكه، لكن يستحب -
: والثاين. الواجب معظم الليل: ويف قدر الواجب من هذا املبيت قوالن للشافعي، أصحهما  -

  .ساعة
للّيل املاء من زمزم وجيعلوه وجيوز ألهل السقاية أن يرتكوا هذا املبيت ويذهبوا إىل مكة ليس - تقوا 

  .يف احلياض مسبال للّشاربني وغريهم
أن سقاية العباس حق آلل العباس، كانت للعبّاس يف اجلاهلّية وأقّرها الّنّيب صّلى هللا عليه : وأعلم -

  )9/62(    .و سلم له فهي آلل العباس أبدا

  

  

م الّتشريق[   ]:تعيني أ

م التشريق ثالثة بعد يوم   - النحر، مسيت بذلك لتشريق النّاس حلوم األضاحي فيها، وهو وأ
م من الّتكبري وغريه. تقديدها ونشرها يف الشمس .ويستحّب اإلكثار من الذّكر يف هذه األّ

  )8/17( 

  

  :استحباب نزول احملصب يوم النفر وصالة الظهر وما بعدها به

  .من تركه ال شيء عليه ومذهب الشافعي ومالك واجلمهور استحبابه، وأمجعوا على أن -
  .ويستحب أن يصلى به الظهر والعصر واملغرب والعشاء ويبيت به بعض الّليل أو كّله  -

  )9/59(  
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  :وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض

  .جيب طواف الوداع، وإذا تركه لزمه دم وهو الصحيح يف مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء -
  )8/153).(79-9/78(  .يلزمها دم برتكه وجيب على غري احلائض ويسقط عنها وال -
أصح الوجهني عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من مناسك احلج بل هو عبادة مستقلة أمر  -

ا من أراد اخلروج من مكة ال أنه نسك من مناسك احلج، وهلذا ال يؤمر به املّكّي ومن يقيم 
  )9/122(  .ا

  

  :للموتاحلج عن العاجز لزمانة وهرم وحنومها أو   

رم أو زمانة أو موت -   .جتوز النيابة يف احلج عن العاجز املأيوس منه 
تفاق العلماء إال احلسن بن صاحل -   .وجيوز حّج املرأة عن الّرجل 
  .وجيب احلج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغريه كولده وهذا مذهبنا -
  .واهلرم وحنومهاجواز احلج عن العاجز مبوت أو عضب وهو الزمانة : ومذهب اجلمهور  -
  .جيوز احلج عن امليت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم ال وجيزى عنه: وقال اجلمهور -
  .ومذهب الشافعي وغريه أن ذلك واجب يف تركته  -
 .وعند جيوز للعاجز االستنابة يف حج التطوع على أصح القولني  -

)9/97-98.(  )8/27( 
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 ]ركعتا الطواف تكون للنائب أم للمستنيب؟[

واختلف أصحاب الّشافعى ىف ركعيت الّطواف ىف حّج األجري، هل تقعان عن األجري أم عن 
  )1/90(. املستأجر؟ وهللا أعلم

  

  ).83-9/82(.  يستحّب دخول الكعبة للحاج وغريه والصالة فيها والدعاء يف نواحيها كلهاو 

  

م دة جواز اإلقامة مبكة للمهاجر منها بعد فراغ احلج والعمرة ثالثة أ   :بال ز

الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إىل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حرم عليهم استيطان مكة واإلقامة 
م وال يزيدوا على الثالثة .ا مث أبيح هلم إذا وصلوها حبج أو عمرة أو غريمها أن يقيموا بعد فراغهم ثالثة أ

   )9/122(  

  

ااستحباب النزول بطحاء ذي احلليفة  ا إذا صدر من احلج والعمرة وغريمها فمّر    :والصالة 

لبطحاء بذي احلليفة يف رجوع احلاج ليس من مناسك احلج، وإمنا فعله من فعله : قال القاضي والنزول 
ا بطحاء مباركة ر النيب صّلى هللا عليه وسّلم وأل   )9/115(  .من أهل املدينة تربكا 
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  ]:الّنيب صلى هللا عليه و سلممكانة حديث جابر يف حجة [

حديث جابر  حديث عظيم مشتمل على مجل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد وهو من 
  )8/170(  .أفراد مسلم مل يروه البخاري يف صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم

****************************************************************************  

  

  

  ]اجللباب، اللباس، الّزينة، العورة، اخللوة، االستئذان، : ذات الصلة: [احلجاب

ت املائالت املميالت -   :الّنساء الكاسيات العار
-14/109(".ال يدخلن اجلّنة وال جيدن رحيها، وإّن رحيها توجد من مسرية كذا وكذا"

110.(  

  ]هل جيب سرت وجه املرأة[ 

ال جيب على املرأة أن تسرت وجهها يف طريقها، وإّمنا ذلك سّنة : العلماء قال: قال القاضي -
  .مستحّبة هلا

وجيب على الّرجال غّض البصر عنها يف مجيع األحوال إّال لغرض صحيح شرعّي، وهو حالة   -
لبيع والّشراء وغريمها وحنو ذلك،  الشهادة واملداواة وإرادة خطبتها أو شراء اجلارية أو املعاملة 

  )14/139(    .وإّمنا يباح يف مجيع هذا قدر احلاجة دون ما زاد وهللا أعلم
  )17/116(. ينبغي تغطية املرأة وجهها عن نظر األجنّيب سواء كان صاحلا أو غريه -
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  )17/105(.  وانظر صنيع عائشة  -

  

 ] منع أّمهات املومنني من إظهار شخوصهنّ [  -
ا اختّص به أزواج الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم فهو فرض فرض احلجاب ممّ : قال القاضي عياض -

عليهّن بال خالف يف الوجه والكّفني فال جيوز هلّن كشف ذلك لشهادة وال غريها، وال جيوز هلن 
  .إظهار شخوصهّن وإن كّن مسترتات إّال ما دعت إليه الّضرورة من اخلروج للرباز

  )14/151(  

  

حة اخلروج للّنساء لقضاء حا -   :جة اإلنسانإ
وجيوز خروج املرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة اإلنسان إىل املوضع املعتاد لذلك بغري استئذان  -

  )17/116()14/151(  . الّزوج ألنّه ممّا أذن فيه الّشرع
ا وال يتعّرض هلا  - ويستحّب للمرأة إذا أرادت اخلروج حلاجة أن تكون معها رفيقة تستأنس 

  )17/117(.   أحد

**********************************************************************  
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  :احلجامة

  ]:كسب احلّجام[

ال حيرم كسب احلّجام وال : وقد اختلف العلماء يف كسب احلّجام، فقال األكثرون من السلف واخللف
  )10/233(.   حيرم أكله ال على احلّر وال على العبد

  :حّل أجرة احلجامة  

لتطببيباح  .نفس احلجامة وهي من أفضل األدوية، ويباح التداوي، ويباح األجرة على املعاجلة 
  )10/242(  

************************************************************************  

  

  ]الّدين، اإلفالس: ذات الصلة: [احلجر

  ]احلجر لسفه[

  )12/191(.  وجوب احلجر عليه: العلماء وأما الكبري إذا طرأ تبذيره، فمذهب مجاهري 

***********************************************************************  

 

  ]الرّدة، القتل، القضاء: ذات الصلة: [احلدود
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  ]سرت أهل املعاصي إذا مل يتعّد ضررهم[

حنوهم ممّن ليس هو معروفا فاملراد به السرت على ذوي اهليئات و : وأّما الّسرت املندوب إليه هنا -
  .ألذى والفساد

فأّما املعروف بذلك فيستحّب أن ال يسرت عليه بل ترفع قضيته إىل وّيل األمر إن مل خيف من   -
  .ذلك مفسدة

  .هذا كله يف سرت معصية وقعت وانقضت -
نكارها عليه ومنعه منها على   - ا فتجب املبادرة  من أّما معصية رآه عليها وهو بعد متلّبس 

خريها، فإن عجز لزمه رفعها إىل وّيل األمر إذا مل ترتّتب على ذلك  قدر على ذلك، وال حيل 
  )16/135(. مفسدة

  

  ]:سرت املذنب نفسه أفضل من تفضيحه نفسه[ 

لّتجّسس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزّاين استحب ان يلقن الرجوع   - حّد الزىن ال حيتاج له 
هكما سبق، فحينئذ يتعني    )11/207(    .التأويل الذي ذكر

  )11/211(    .وال يوّبخ الزّاين، بل يقام عليه احلّد فقط

  
  إقامة احلدود، ومن يقيمها؟

  .ألمراء األمصار إقامة احلدود يف القتل وغريه، وهو مذهب العلماء كافّة: قال القاضي عياض -
ويقيم القضاة احلدود وينظرون يف مجيع األشياء عند مجهور العلماء إال ما خيتص بضبط البيضة   -

  )6/88)(12/209(  .من إعداد اجليوش وجباية اخلراج
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ذن اإلمام -   )11/193)(11/219(  )16/55(  .ال حيّد العاصي وال يعّزر إّال 

  

  ]اشرتاط األهلية فيمن يقام عليه احلدّ [

  .اله ويف صيانة دم املسلميبالغ يف حتّقق ح -
طل واحلدود ال جتب عليه وهذا كله جممع عليه - نون    .إقرار ا
الغالب أّن اإلنسان ال يصر على اإلقرار مبا يقتضي قتله من غري سؤال، مع أن له طريقا إىل  -

لتوبة   )11/193(   .سقوط اإلمث 

  

لّريبة[   ]هل يقام احلّد 

الحتمال النسيان واالشتباه واإلكراه وغري ذلك هذا مذهبنا ومذهب  -اخلمر-فال جيب احلد مبجرد رحيها
  )6/88(    .آخرين

  ]:عدم إقامة احلدود من غري بّينة قاطعة[

  )10/131(  )10/130(.  ال يقام احلد مبجرد الّشياع والقرائن بل ال بد من بينة أو اعرتاف
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  ]املساواة بني الرجال والّنساء يف احلدود[ 

يتفاضل الّناس ىف احلقوق على حسب منازهلم ومراتبهم، وهذا ىف بعض األحكام أو أكثرها، وقد سّوى 
  )1/55(.  الّشرع بينهم ىف احلدود وأشباهها مما هو معروف وهللا أعلم

 ]:إقامة احلدود يف احلرم[

لزىن أو قتل يف احملا ربة وغري ذلك  وجيوز جيوز أن يقتل يف احلرم كل من جيب عليه قتل بقصاص أو رجم 
إقامة كل احلدود فيه، سواء كان موجب القتل واحلّد جرى يف احلرم أو خارجه مث جلأ صاحبه إىل احلرم 

  ).116-8/115(    .وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين

  

  ]:النهي عن الشفاعة يف احلدود[

  .م التشفيع فيهوحير . أمجع العلماء على حترمي الشفاعة يف احلّد بعد بلوغه إىل اإلمام -
فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا مل يكن املشفوع فيه : فأما قبل بلوغه إىل اإلمام  -

 صاحب شّر وأذى للناس، فإن كان مل يشفع فيه؛

  

  

وأما املعاصي اليت ال حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت اإلمام   -
ا أهون، مث   . الشفاعة فيها مستحبة إذا مل يكن املشفوع فيه صاحب أذى وحنوهأم ال، ألّ

    )11/186(  
  )11/201(.   الكفالة اليت هي مبعىن الضمان ال جتوز يف احلدود اليت  تعاىل -
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  :احلدود كّفارات ألهلها  

  .الّشرك ال يغفر له وتكون عقوبته كفارة له -
لّنار إذا مات ومل يتب منها، يف مذهب أهل احلّق أّن املعاصي غري الكفر ال  - يقطع لصاحبها 

 .بل هو مبشيئة هللا تعاىل إن شاء عفا عنه وإن شاء عّذبه
  ومن ارتكب ذنبا يوجب احلّد فحّد سقط عنه اإلمث؛ -
  ).224-11/223(  .احلدود كّفارة: قال أكثر العلماء: قال القاضي عياض  -
مجاع امل - لتوبة وهو  . سلمني إال ابن عباس يف توبة القاتل خاصةويسقط إمث املعاصي الكبائر 

  )11/199(    .وهللا أعلم

  

ئبه فيمن ميوت يف احلّد؟[   ]هل يغّرم اإلمام أو 

أمجع العلماء على أّن من وجب عليه احلّد فجلده اإلمام أو جّالده احلّد الّشرعي فمات فال دية  -
  ال؛فيه وال كّفارة ال على اإلمام وال على جّالده وال يف بيت امل

لّدية والكّفارة  -   .وأما من مات يف الّتعزير فمذهبنا وجوب ضمانه 
ال ضمان فيه ال على اإلمام وال على عاقلته وال يف بيت املال وهللا : وقال مجاهري العلماء  -

  )11/221(    .أعلم

  

  :حد اخلمر
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مائة وحّد حّد السرقة بقطع اليد وحّد الّزىن جلد : وهي: احلدود املنصوص عليها يف القرآن -
  .القذف مثانني، فجعل عمر حّد اخلمر مثانني كأخّف هذه احلدود

ا -   .فقد أمجع املسلمون على حترمي شرب اخلمر : حكم شر
ا سواء شرب قليال أو كثريا  -   .وأمجعوا على وجوب احلّد على شار
ا وإن تكّرر ذلك منه، هكذا حكى اإلمجاع فيه الرتّ   - مذّي وأمجعوا على أنه ال يقتل بشر

  )11/217(    .وخالئق
  )5/218(. وقتل شارب اخلمر يف املّرة الرابعة منسوخ دّل اإلمجاع على نسخه -

  

  ]اختالف العلماء يف حتديد حّد اخلمر[

دة على األربعني . حّده أربعون: قال الشافعّي  - ولإلمام أن يبّلغ به مثانني، وتكون الز
  .تعزيرات

م قالوا  - وهو اّلذي استقّر عليه . حّده مثانون: ونقل القاضي عن اجلمهور من السلف والفقهاء أ
  .إمجاع الّصحابة

 . وهذا حّد احلّر، فأّما العبد فعلى الّنصف من احلّر كما يف الّزىن والقذف وهللا أعلم -

)11/217-218.(  

.ربعني، فتكون مجلتها مثاننيإذا جلده بسوط له رأسان فضربه برأسه أ:  قال القاضي عياض -
  )11/220(  

ها بعد سكنهم يف  - زاد عمر يف حّد اخلمر تغليظا عليهم وزجرا هلم عنها لكثرة شرب الناس إ
  )11/215(  مواضع اخلصب  
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  ]حيّد شارب اخلمر وال يشرتط السكر[

  .وأمجعت األمة على أن الشارب حيد سواء سكر أم ال  -

واختلف العلماء يف من شرب الّنبيذ، وهو ما سوى عصري العنب من األنبذة املسكرة، فقال مجاهري  
حته أو : العلماء هو حرام، جيلد فيه كجلد شارب اخلمر الذي هو عصري العنب، سواء كان يعتقد إ
  )11/218(.   حترميه

  

  ]آلة احلدّ [

جلريد  - جللد    .والنعال وأطراف الثيابأمجع العلماء على حصول حّد اخلمر 
لّسوط، ومها وجهان ألصحابنا، األصّح اجلواز؛ -   واختلفوا يف جوازه 

لّسوط يكون سوطا معتدال يف احلجم بني القضيب والعصا، فإن ضربه جبريدة : قال أصحابنا وإذا ضربه 
لوضع  فلتكن خفيفة بني اليابسة والّرطبة، ويضربه ضر بني ضربني، فال يرفع يده فوق رأسه وال يكتفي 

  )11/215(.   بل يرفع ذراعه رفعا معتدال

  

  

  

  ]أو بوجود رحيها؟ هل حيّد على من تقّيأ اخلمر[
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ا مخرا أو مكرها عليها أو غري : ومذهبنا - ا جاهال كو أنه ال حيّد مبجّرد ذلك إلحتمال أنه شر
  .ذلك من األعذار املسقطة للحدود

  .وعند مالك وموافقيه أن من تقيأ اخلمر حيّد حّد الّشارب -
. ةودليل مالك هنا قوّي ألّن الّصحابة اتّفقوا على جلد الوليد بن عقب  -

)11/219()11/200-201(  

  

  
  :حّد القذف

لقذف ليس قذفا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه   . التعريض بنفي الولد ليس نفيا والتعريض 

)10/134(  

  ]من قذف مملوكه[

ال حّد على قاذف العبد يف الّدنيا، وهذا جممع عليه؛ لكن يعّزر قاذفه، ألن العبد ليس مبحصن، وسواء  
كامل الّرق، وليس فيه سبب حرية، واملدبر واملكاتب وأم الولد ومن بعضه حر؛ هذا يف يف هذا كله من هو  

  .فيستويف له احلد من قاذفه الستواء األحرار والعبيد يف اآلخرة: حكم الّدنيا، أما يف حكم اآلخرة

)11/132(  

  

  ]هل يبعث إىل املقذوف؟[



 
 

395 
 

وقد اختلف أصحابنا يف هذا البعث، هل جيب على القاضي إذا قذف إنسان معّني يف جملسه أن يبعث  
  ).208- 11/207(.  إليه ليعرفه حبقه من حد القذف أم ال جيب؟ واألصح وجوبه

  

  

  :حّد الزىن

وأمجع العلماء على وجوب جلد الزاين البكر مائة ورجم احملصن وهو الثيب، ومل خيالف يف هذا  -
حد من أهل القبلة إال ما حكى القاضي عياض وغريه عن اخلوارج وبعض املعتزلة، كالّنظّام أ

لرجم م مل يقولوا    .وأصحابه فإ
جيب اجلمع بينهما، فيجلد مث يرجم، وقال : واختلفوا يف جلد الثـّّيب مع الرجم، فقالت طائفة  -

  )11/201)(11/189(  .الواجب الرجم وحده: مجاهري العلماء

  

  ]لّتغريبا[ 

  جيب نفيه سنة، رجال كان أو امرأة؛: عند اجلماهري -
ا عورة ويف نفيها تضييع هلا وتعريض هلا : ال نفي على الّنساء، وقالوا: وقال مالك واألوزاعي - ّ أل

يت عن املسافرة إال مع حمرم   )11/207)  (11/189(.  للفتنة، وهلذا 

  ]هل يغّرب العبد أو األمة[

  .أنّه يغّرب نصف سنة: ففيهما ثالثة أقوال للشافعي، أصح األقوال عند أصحابنا وأما العبد واألمة 
  )11/190(  
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وال يشرتاط يف البكر أن يزين ببكر مثله بل حّد البكر اجللد والتغريب، سواء زىن ببكر أم بثّيب، وحّد 
لتقييد الذي خيرج على الغالب   )11/190(. الثيب الرجم سواء زىن بثيب أم ببكر، فهو شبيه 

  

  ]تكّرر الّزىن[

لثة لزمه حّد آخر، فإن حّد مث ز لزمه حّد  - نيا يلزمه حد آخر، فإن زىن  والزّاين إذا حّد مثّ زىن 
  .آخر، وهكذا أبدا

  )11/211(.  فأما إذا زىن مرّات ومل حيّد لواحدة منهّن فيكفيه حّد واحد للجميع  -

  

  ]ضابط البكر والثـّّيب[

لغ عاقل، : لبكر من الرجال والنساءوأعلم أن املراد   - من مل جيامع يف نكاح صحيح وهو حّر 
  .سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غريمها أم ال

لثيب  - لغ عاقل حّر، والرجل واملرأة يف : واملراد  من جامع يف دهره مرة من نكاح صحيح وهو 
  .هذا سواء، وهللا أعلم

  )11/190(.  وسواء يف كّل هذا املسلم والكافر والّرشيد واحملجور عليه لسفه وهللا أعلم  -

  

  

حلجارة[   ]هل يشرتط الّرجم 
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ا يف االستنجاء لتقييد  حلجارة لإلستحباب ولو رجم بغريها جاز، وهو شبيه    .الّتقيد 

)11/190-191) .(11/198(  

  

بت بوحي غري متلوّ [   ]الّرجم 

ها ووعيناها وعقلناها: "لقوله   ".فكان مما أنزل هللا عليه آية الرجم قرأ

وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد وقع نسخ " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة: "آية الرجم 
  .حكم دون اللفظ، وقد وقع نسخهما مجيعا

  

  ]شروط الرجم[ 

  .وهو حمصن أمجع العلماء على أن الرجم ال يكون إال على من زىن -
لبينة - إلقرار أم    )11/193(. اإلمام يسأل عن شروط الرجم من اإلحصان وغريه، سواء ثبت 

  ]البينة[

ه وهو حمصن يرجم  -   .وأمجعوا على أنه إذا قامت البينة بز
هذا إذا شهدوا على نفس الزىن وال يقبل دون . وأمجعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول  -

م األربعة، وإن  . اختلفوا يف صفا
حلد  - لزىن وهو حمصن، يصح إقراره  . وأمجعوا على وجوب الرجم على من اعرتف 

)11/192(  
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  ]احلبل[

ال حّد عليها مبجّرد احلبل سواء كان هلا زوج أو سيد أم ال، : قال الشافعي وأبو حنيفة ومجاهري العلماء
سواء الغريبة وغريها، وسواء اّدعت اإلكراه أم سكتت فال حّد عليها مطلقا إال ببّينة أو اعرتاف، ألّن 

لشبهات   ).193- 11/192(.   احلدود تسقط 

  

  ]تكرر منه أربع مّرات؟هل يلزم يف اإلقرار أن ي[

  ).193-11/192(.  يثبت اإلقرار به مبرة واحدة ويرجم: قال مالك والشافعي وآخرون

  

  ].إظهار الّرجم وغريه من احلدود وتنفيذه يف املصّلى[

مصّلى اجلنائز واألعياد إذا مل يكن قد وقف مسجدا ال يثبت له حكم املسجد، إذ لو كان له حكم 
لّدماء وامليتةاملسجد لتجنب الرجم ف   )11/194(    .يه وتلّطخه 

  

  ]إذا هرب املرجوم هل يرتك؟[

لزىن فشرعوا يف رمجه مث هرب هل يرتك أم يتبع ليقام عليه احلد؟ فقال الشافعي وأمحد  احملصن إذا أقّر 
  .يرتك وال يّتبع، لكي أن يقال له بعد ذلك، فإن رجع عن اإلقرار ترك، وإن أعاد رجم: وغريمها

  )11/194(  
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لّزىن األعذار لريجع عن اإلقرار[    ]تلقني املقّر 

يستحّب تلقني املقّر حبّد الّزىن والّسرقة وغريمها من حدود هللا تعاىل وأنه يقبل رجوعه عن ذلك ألن احلدود 
مبنية على املساهلة والدرء، خبالف حقوق اآلدميني وحقوق هللا تعاىل املالية كالزكاة والكفارة وغريمها ال 

  )11/195(    .جيوز التلقني فيها، ولو رجع مل يقبل رجوعه

  

  ]هل حيفر للمرجوم أو يوثق؟[

ال : فقال أصحابنا: وأما احلفر للمرجوم واملرجومة. ال يوثق املرجوم، وهكذا احلكم عند الفقهاء -
إلقرار؛ لبينة أم  ه    حيفر للرجل سواء ثبت ز

لبينة استحب، وإن ثبت : ألصحوأما املرأة ففيها ثالثة أوجه ألصحابنا، ا  - ها  إن ثبت ز
  )11/197(    .إلقرار فال، ليمكنها اهلرب إن رجعت

  ]مل يكن الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم يستغفر للمحدود[ 

  ).199-11/198(  .لئّال يغّرت غريه فيقع يف الّزىن اّتكاال على استغفاره صلى هللا عليه و سلم

  

  ]التأكد من حالته العقلية[

مذهبنا الصحيح املشهور صّحة إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه، والسؤال عن شربه اخلمر حممول 
  )11/200(  .عند أنه لو كان سكران مل يقم عليه احلدّ 
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  ]انتظار احلامل حىت تضع ما يف بطنها[

  .واحلمل يعرف وحيكم به وهذا هو الصحيح يف مذهبنا -
سواء كان محلها من ز أو غريه، وهذا جممع عليه، لئّال يقتل جنينها، ال ترجم احلبلى حىت تضع  -

إلمجاع حىت تضع   .وكذا لو كان حّدها اجللد وهي حامل مل جتلد 
  .مث ال ترجم وال يقتص منها بعد وضعها حىت تسقي ولدها اللنب ويستغىن عنها بلنب غريها -
ا ال ترجم حىت جتد من : ومذهب الشافعي وأمحد وإسحاق واملشهور من مذهب مالك - أ

  ).202-11/201(  .ترضعه فإن مل جتد أرضعته حىت تفطمه مث رمجت
  )11/214(.  والّنفساء واملريضة وحنومها يؤخر جلدمها إىل الربء وهللا أعلم -

  

ا[   ]شّد املرأة على ثيا

ا - ا يف تقلّبها وتكرار اضطرا ا عليها وشّدها حبيث ال تنكشف عور   .يستحّب مجع أثوا
 .واتفق العلماء على أنه ال ترجم إال قاعدة  -
  )11/205(    .وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما  -

  

  ]هل يلزم اإلمام حضور الرجم؟[

يف مذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أنه ال يلزم اإلمام حضور الرجم وكذا لو ثبت بشهود مل يلزمه 
  )11/205(    .احلضور

  ]رجم الكافر[ 
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لزىن على الكافر ويصّح نكاحه ألنه ال جيب الرجم إال على حمصن، فلو مل يصح جيب حّد ا -
  .نكاحه مل يثبت إحصانه ومل يرجم

م   -   )11/208(  .ويلزم الكّفار مبا يعتقدونه يف كتا

  ]جلد السّيد مملوكه[ 

  جيب حّد الزىن على اإلماء والعبيد؛ -
  . العلماءوالّسيد يقيم احلّد على عبده وأمته، وهذا مذهب مجاهري -
  .والعبد واألمة ال يرمجان سواء كا مزّوجني أم ال -
لتزويج أم ال  - وهو مذهب مجاهري . واألمة جتلد نصف جلد احلرة سواء كانت األمة حمصنة 

  ).214-11/211(    .علماء األمة

  
  

ا   :حّد الّسرقة ونصا

  .منهوقد أمجع املسلمون على قطع السارق يف اجلملة وإن اختلفوا يف فروع  -
  وال تقطع إال يف نصاب مث اختلفوا يف قدر النصاب؛: فقال مجاهري العلماء -
ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار، سواء كانت قيمته : الّنصاب: فقال الشافعي واألكثرون  -

 .وهذا هو والّصحيحثالثة دراهم أو أقّل أو أكثر، وال يقطع يف أقل منه، 

)11/180-182.(  

  ]للقطع اشرتاط احلرز[

  .واحلرز مشروط فال قطع إال فيما سرق من حرز: قال العلماء  -
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العرف ممّا عّده أهل العرف حرزا لذلك الشيء فهو حرز له، وماال فال، وخالفهم : واملعترب فيه  -
  )11/185(    .داود فلم يشرتط احلرز

  

  :حترمي حلب املاشية بغري إذن مالكها

لطّعام املخزون احملفوظ يف اخلزانة يف أنّه ال حيّل الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم شّبه ال - ّلنب يف الّضرع 
كل الطّعام للّضرورة ويلزمه  أخذه بغري إذنه إال املضطّر اّلذي ال جيد ميتة وجيد طعاما لغريه 

  )12/29(  .بدله ملالكه عند وعند اجلمهور

  ]اشرتاط انتفاء الشبهة عن السارق[ 

  )11/185(  .للسارق يف املسروق شبهة فإن كانت مل يقطع قالوا ويشرتط أن ال يكون 

  

ملال   )11/185(.    ويشرتط أن يطالب املسروق منه 

  

  ]الرتتيب يف القطع[

  .وأمجعوا على أنه إذا سرق أّوال قطعت يده اليمىن -
لثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا  - نيا قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق  فإذا سرق 

. قطعت رجله اليمىن، فإن سرق بعد ذلك عّزر، مث كّلما سرق عّزر، قاله الشافعي وغريه
)11/185(  
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  ]حمّل القطع[

الرجل  تقطع اليد من الرسغ وهو املفصل بني الكف والذراع، وتقطع: قال الشافعي واجلماهري
  )11/185(    .من املفصل بني الساق والقدم

  

  ..قطع السارق الشريف وغريه  

كانت امرأة خمزومّية تستعري املتاع وجتحده فأمر الّنّيب صّلى هللا عليه و سّلم بقطع يدها فأتى : "قوله 
  )11/187(  .احلديث" أهلها أسامة فكلموه

  

  ]هل تقطع جبحد العارية؟[

ا سبب املراد : قال العلماء  - لسرقة وإّمنا ذكرت العارية تعريفا هلا ووصفا هلا، ال أ ا قطعت  ّ أ
  .القطع

  )11/188(  . ال قطع على من جحد العارية: قال مجاهري العلماء وفقهاء األمصار -

  

  :حّد شامت الّرسول
  .وقتلى حكم الشرع أن من سّب الّنّيب صلى هللا عليه و سلم كفر :قال القاضي عياض رمحه هللا تعال

)7/158(  
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****************************************************************************  

  

  ]القرآن، التفسري، الوحي، العلم، خرب الواحد، الكذب، شهادة: ذات الصلة: [احلديث

".اخلفياتمن مجع أدوات احلديث استنار قلبه واستخرج كنوزه : ولقد أحسن القائل: "قال رمحه هللا
  )1/4(  

  ]حديث الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم كان مفّصال[

  )16/54(  .أي يكثره ويتابعه وهللا أعلم". مل يكن يسرد احلديث كسردكم: "لقول عائشة 

  

  ]رواية الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم عن متيم الّداري[ 

  ".ين أنّه ركب سفينةعن متيم الّداري حّدث: قوله صّلى هللا عليه وسّلم 

  )18/81(.  هذا معدود يف مناقب متيم ألّن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم روى عنه هذه القّصة 

  

  :الّتثّبت يف احلديث وحكم كتابة العلم

لس الواحد خلوفها أن حيصل  - مل تنكر عائشة  على أيب هريرة شيئا سوى اإلكثار من الّرواية يف ا
  .بسببه سهو وحنوه
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كان بني الّسلف من الّصحابة والتّابعني اختالف كثري يف كتابة العلم، فكرهها  : القاضي قال -
 .كثريون منهم، وأجازها أكثرهم

  ).130-18/129(.     مثّ أمجع املسلمون على جوازها وزال ذلك اخلالف   -

  

  ]احلذر من الّتساهل يف رواية احلديث[

به على انفراده ىف األحكام، فإّن هذا شيء ال يفعله إمام من األئّمة ال يروون عن الّضعفاء شيئا حيتّجون 
  .أئّمة احملّدثني وال حمّقق من غريهم من العلماء

 )1/126)  (7/128)  (14/133)  (14/135(  )17/86(  

  
  
  ]التحري عند رواية احلديث[

قال قال رسول هللا ينبغي ملن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحا أو حسنا : قال العلماء
  .ملسو هيلع هللا ىلص كذا أو فعله أو حنو ذلك من صيغ اجلزم

ى وشبه ذلك من صيغ اجلزم بل يقول روي عنه كذا أو   إان كان ضعيفا فال يقل قال أو فعل أو أمر أو 
  )1/71(.  جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو حيكى أو يقال أوبلغنا وما أشبهه وهللا سبحانه أعلم

وينبغي للراوي وقارىء احلديث إذا اشتبه عليه لفظه فقرأها على الشك أن يقول عقيبه أو  : قال العلماء
  ).1/72(. كما قال وهللا أعلم

  

  ]الّتحقق من اّتصال السند[
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أنه إذا حتّقق الّلقاء والّسماع مع الّسالمة : وقد قرر ىف كتابنا علوم احلديث: قال ابن الصالح رمحه هللا
ّى لفظ كانمن  ، كما حيمل قول الّصحاىب قال رسول هللا التدليس محل ما يرويه عنه على السماع 

  .صّلى هللا عليه وسّلم على مساعه منه، إذا مل يظهر خالفه، وكذا غري قال من األلفاظ

)1/18(  

  ]الّتلفيق يف الرواية[

وهذا وإن كان فعل الزهري وحده  جتوز رواية احلديث الواحد عن مجاعة عن كّل واحد قطعة مبهمة منه،
 )17/116(.  فقد أمجع املسلمون علي قبوله منه واالحتجاج به

  

  ]هيبة الصحيحني[

النقطاع القادح، ملا عرف من  إذا وجد  انقطاع يف الصحيحني فمثل ذلك ىف الكتابني غري ملحق 
ما وشرطهما، وذكرمها ذلك ىف كتاب موضوع لذكر الّصحيح خاصة، فلن يستجريا فيه اجلزم املذكور  عاد

  ).19-1/18(.  من غري ثبت وثبوت، خبالف االنقطاع أو اإلرسال الّصادر من غريمها

  

  )5/60(    .ملرسل عند مالك رمحه هللا تعاىل حجةا

ستشهاد الغري[   ]كيد اخلرب 

.يستشهد الرّاوي والقائل بقول من يوافقه ليكون أوقع يف نفس السامع وأبلغ يف طمأنينته
  )12/221(  
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  ]الّرحلة يف طلب احلديث[

  ".ا إىل املدينةخذ هذا احلديث بغري شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذ: "وقال الّشعيب

بيان ما كان السلف رمحهم هللا عليه من الّرحلة إىل البلدان البعيدة يف حديث واحد أو مسألة : وفيه
  )2/189(    .واحدة، وهللا أعلم

  

  ]احلّث على حفظ احلديث[

لفضيلة   )16/225(.  حيّث على حفظ العلم وأخذه عن أهله واعرتاف العامل للعامل 

  

لوجادة[   ]الّرواية 

ذربيجان: "عن أيب عثمان قال   .إىل آخره". عتبة بن فرقد: كتب الينا عمر  وحنن 

  .هذا احلديث مل يسمعه أبو عثمان من عمر، بل أخرب عن كتاب عمر: قال الدارقطين

طل فإّن الّصحيح اّلذي عليه مجاهري احملّدثني وحمّققو الفقهاء واألصوليني  از العمل جو : وهذا االستدراك 
  .لكتاب وروايته عن الكاتب

  

لوجادة[    ]صيغة الّرواية 
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ملكاتبة أّن يقول - كتب إّيل فالن قال حّدثنا فالن، أو أخرب فالن مكاتبة أو يف  : ينبغي للرّاوي 
  .كتابه أو فيما كتب به إّيل وحنو هذا

، هذا هو الّصحيح: وال جيوز أن يطلق قوله  -   )14/45(  .حّدثنا وال أخرب

  

ملعىن[   ]الّرواية 

ملعىن، ومجهورهم على جوازها من العارف   )17/34(.  بعض العلماء مينعون الّرواية 

  

  ]تقوية  احملدث ملكته اللغوية[

وينبغي لقارىء احلديث أن يعرف من النحو واللغة وأمساء الرجال ما يسلم به من قوله ما مل : قال العلماء
ما يعلم أنه خطأ فالصواب الذى عليه اجلماهري من السلف واخللف أنه يرويه يقل وإذا صح ىف الرواية 

على الصواب وال يغريه ىف الكتاب لكن يكتب ىف احلاشية أنه وقع ىف الرواية كذا وأن الصواب خالفه وهو  
كذا ويقول عند الرواية كذا وقع ىف هذا احلديث أو ىف روايتنا والصواب كذا فهذا أمجع للمصلحة فقد 

ب تغيري الكتاب لتجاسر عليه غري أهله -1/71(. يعتقده خطأ ويكون له وجه يعرفه غريه، ولو فتح 
172.(  

  

  :من حّدث ونسي

  .نسيان الرّاوي للحديث الّذي رواه ال يقدح يف صّحته عند مجاهري العلماء، بل جيب العمل به 
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)14/214(  

  

  :كان يفعل كذا وكذا: داللة كلمة

ه األكثرون واحملققون من األصوليني أن لفظة كان ال يلزم منها الدوام وال التكرار وإمنا فاملختار الذي علي 
.   هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة فإن دل دليل على التكرار عمل به وإال فال تقتضيه بوضعها

)6/21(  

  ]املرفوع احلكمي[

ه إىل الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم يف السنة كذا أو من السنة كذا فهذا اللفظ يقتضى رفع: إذ قال الصحايب
. وجعله بعضهم موقوفا وليس بشيء. احلكم، هذا مذهبنا ومذهب احملدثني ومجاهري السلف واخللف

  )10/45(  

  

  

  

  ]جرح الّرواة[

التّفاق للّضرورة الّداعية إليه لصيانة الشريعة املكّرمة،  - اعلم أّن جرح الّرواة جائز بل واجب 
  .الغيبة احملّرمة، بل من النصيحة  تعاىل ورسوله صّلى هللا عليه وسّلم واملسلمنيوليس هو من 
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تقوى هللا تعاىل ىف ذلك والتثبت فيه واحلذر من التساهل جبرح سليم من  :ّمث على اجلارح  -
ا غيبة مؤبّدة مبطلة اجلرح أو بنقص من مل يظهر نقصه ّ ، فإّن مفسدة اجلرح عظيمة، فإ

  .ة لسّنة عن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم، وراّدة حلكم من أحكام الّدينألحاديثه مسقط
  .مثّ إمنا جيوز اجلرح لعارف به مقبول القول فيه  -
أّما إذا مل يكن اجلارح من أهل املعرفة أو مل يكن ممن يقبل قوله فيه فال جيوز له الكالم ىف أحد،   -

  .اضي عياض رمحه هللا، وهو ظاهرفإن تكّلم كان كالمه غيبة حمّرمة، كذا ذكره الق
  .وهذا كالّشاهد جيوز جرحه ألهل اجلرح، ولو عابه قائل مبا جرح به أّدب وكان غيبة: قال  -

)1/124-125)  .(16/135(  

  )15/221(.  وجيوز اإلخبار عن األمم اخلالية

  

  ]من ثبت كذبه يف احلديث ولو مّرة واحدة يفّسق[

تة   إن من كذب على رسول هللا صلى هللا - عليه وسّلم عمدا ىف حديث واحد فّسق ورّدت روا
  كّلها وبطل االحتجاج جبميعها؛

ب من الكذب؟[   ]كيف لو 

ب وحسنت توبته  - فقد قال مجاعة من العلماء ال تؤثّر توبته ىف ذلك وال تقبل روايته : فلو 
  .ومل أر دليال ملذهب هؤالء.  أبدا، بل حيتم جرحه دائما

القطع بصحة : ذكره هؤالء األئّمة ضعيف خمالف للقواعد الّشرعية، واملختاروهذا اّلذى : قلت -
ته بعدها إذا صّحت توبته بشروطها املعروفة اإلقالع عن : وهي. توبته ىف هذا، وقبول روا

  .املعصية، والّندم على فعلها، والعزم على أن اليعود إليها
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صّحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر فهذا هو اجلاري على قواعد الّشرع، وقد أمجعوا على  -
ذه الصفة؛   الصحابة كانوا 

  ).70-1/69(. وأمجعوا على قبول شهادته وال فرق بني الشهادة والّرواية ىف هذا، وهللا أعلم  -

  

  ]ال فرق يف الكذب  يف احلديث بني األحكام وبني املواعظ[ - 

ما كان ىف األحكام، وما ال حكم فيه كالّرتغيب ال فرق ىف حترمي الكذب عليه صّلى هللا عليه وسّلم بني 
م  مجاع املسلمني الذين يعتّد  والّرتهيب واملواعظ وغري ذلك، فكله حرام من أكرب الكبائر وأقبح القبائح 

أنّه جيوز وضع احلديث ىف الّرتغيب : يف اإلمجاع، خالفا للكرّامية الطائفة املبتدعة ىف زعمهم الباطل
بع. والّرتهيب .  هم على هذا كثريون من اجلهلة اّلذين ينسبون أنفسهم إىل الّزهد أو ينسبهم جهلة مثلهمو

)1/70(  

  ]حديث جربيل[

وهذا احلديث قد اشتمل على شرح مجيع وظائف العبادات الظاهرة : قال القاضي عياض رمحه هللا
ات األعمال، حّىت أّن علوم من عقود اإلميان وأعمال اجلوارح وإخالص السرائر والتحفظ من آف: والباطنة

  )1/158(.  الشريعة كّلها راجعة إليه ومتشعبة منه

**************************************************************************  
  

  :حرابة

  :حكم احملاربني واملرتدين
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أن يقتلوا أو يصلّبوا أو إمنا جزاء الذين حياربون هللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا {: قال هللا تعاىل
  .}تقّطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض

خذوا املال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا املال قتلوا : هي على التقسيم: وقال الشافعي وآخرون فإن قتلوا ومل 
خذوا وصلبوا، فإن أخذوا املال ومل يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف، فإن أخافوا السبيل و  مل 

لنفي عند   )11/153(    .شيئا ومل يقتلوا طلبوا حىت يعّزروا وهو املراد 

************************************************************************  

، ]املعاهد ينقلب إىل حرّيب إذا نقض العهد: [، اجلهاد]اجلاسوس الكافر[اجلاسوس : راجع: حريب
جواز األكل من طعام الغنيمة يف دار احلرب، : البهائم احملرتمة وإطعامها، الغنيمةفضل سقي : احليوان
  ]. مانع فضل املاء ومن ذكر معه: [، الكبائر]التوارث بني الكفار: [فرائض

**********************************************************************  

  .حّد السرقة -احلدود: ر: احلرز

**********************************************************************  

  .مكة: ر: حرم مكة

**********************************************************************  

  

  .اللباس: راجع: احلرير

**********************************************************************  
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  :احلزن

  )13/146(س يف احلزن لفوات احملبوب أو لعظم املسؤولية   ال 

*********************************************************************  

  .القيامة: راجع: احلساب

*********************************************************************  

  

  :احلسد

مجاع األمة مع احلسد قسمان حقيقي : قال العلماء وجمازي، فاحلقيقي متىن زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام 
  .النصوص الصحيحة

ازي  فهو الغبطة وهو أن يتمىن مثل النعمة اليت على غريه من غري زواهلا عن صاحبها، فإن كانت من : وأما ا
  )6/97(.  أمور الدنيا كانت مباحة وإن كانت طاعة فهي مستحبة

*********************************************************************  

  

  

  :احلشم
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موره: قال أهل الّلغة - إلنسان خيدمونه ويقومون    .احلشم بفتح احلاء والشني هم الّالئذون 
م يغضبون له، واحلشمة : وقال اجلوهري  - هم خدم الّرجل ومن يغضب له، ّمسوا بذلك أل

.  فالن ال حيتشم أي ال يستحي: ء أيضا ومنه قوهلمالغضب، ويطلق على االستحيا
)13/133(  

*********************************************************************  

  

  :احلقّ 

اعلم أّن احلّق كّل موجود متحّقق، أو ما سيوجد ال حمالة، وهللا سبحانه : قال صاحب الّتحرير -
  .اقي األبديّ وتعاىل هو احلّق املوجود األزّيل الب

ا واقعة ال حمالة  - ّ   .واملوت والّساعة واجلّنة والنّار حّق، أل
أّن الشيء املخرب عنه بذلك اخلرب واقع متحّقق الترّدد : حّق، فمعناه: وإذا قيل للكالم الصدق  -

  .فيه
  .وكذلك احلّق املستحّق على العبد من غري أن يكون فيه ترّدد وحتّري   -
  .ما يستحقه عليهم متحّتما عليهم: عباد معناهفحّق هللا تعاىل على ال  -

  )1/231(  .أنّه متحّقق ال حمالة: وحّق العباد على هللا تعاىل معناه  -
  )11/38(".  إّن لصاحب احلق مقاال" -

*******************************************************************  

  

از   ].الكالم: [ذات الّصلة. [احلقيقة وا



 
 

415 
 

  )13/202(. مذهب الّشافعّي رمحه هللا والقاضي أىب بكر الباقالّين وغريمها جيّوز إطالق اللفظ الواحد على حقيقته وجمازه
  )10/60(. محل اللفظ على احلقيقة الشرعية يقّدم على محله على احلقيقة اللغوية كما تقرر يف أصول الفقه

)3/184(  
*********************************************************************  

  
  

  :احلكمة
  ...ففيها أقوال كثرية: وأما احلكمة

ألحكام املشتمل على املعرفة  تبارك وتعاىل، املصحوب : وقد صفا لنا منها  أّن احلكمة عبارة عن العلم املّتصف 
ذيب النفس وحتقيق احلق والعمل به والصد عن اتّباع اهلوى   .من له ذلك: واحلكيم والباطل، بنفاذ البصرية و

  )6/98(.  واحلكمة كّل ما منع من اجلهل وزجر عن القبيح)2/33(

  )12/2(.  ومسّيت احلكمة حكمة ملنعها الّنفس من هواها

*********************************************************************  

  ].الّلباس: ذات اّصلة. [احلّلة

ن وتكون غالبا إزارا ورداء: قال أهل الّلغة   )14/38(.   احلّلة ال تكون إّال ثو

*********************************************************************  
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  :احللف

  ".ال حلف يف اإلسالم"

  )16/82(  .فاملراد به حلف التوارث واحللف على ما منع الشرع منه وهللا أعلم  

*********************************************************************  

  

 :احللق

لدهن والتسريح استحب حلقه، : قال أصحابنا حلق الرأس جائز بكل حال، لكن إن شّق عليه تعهده 
  )7/167(    .وإن مل يشق استحب تركه

*********************************************************************  

  .الزينة: ر: حليّ 

*********************************************************************  

  

  

ركوبه احلمار : [، الشمائل]وهل يقطع الصالة شيء ميّر بني يدي املصّلي؟[الصالة :راجع:محار
  . حترمي بيع ما ال نفع فيه: ، البيوع]وإردافه عليه
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*********************************************************************  

  

 :احلمام

  )5/183(. يستحّب اجتناب مواضع الشيطان وهو أظهر املعنيني يف النهي عن الصالة يف احلمام

*********************************************************************  

  

  ]املدح: ذات الصلة: [احلمد

يستحّب محدهللا تعاىل عند حصول نعمة ظاهرة وكذا يستحّب عند اندفاع نقمة كانت متوقعة ويف 
  )13/182(  )13/213(  .غري ذلك من األحوال

*********************************************************************  

  

  

  

  :احلمس
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احلمس هم قريش ومن ولدته : بضّم احلاء املهملة وإسكان امليم وبسني مهملة، قال أبو اهليثم  -
م حتّمسوا يف دينهم أي تشددوا   .قريش وكنانة وجديلة قيس، مسوا محسا ال

ا محساء حجرها أبيض يضرب إىل السواد: وقيل  - لكعبة أل   )8/197(.  مسوا محسا 

*********************************************************************  

  

انتظار احلامل حىت تضع ما يف :[، اإلحداد]انتظار احلامل حىت تضع ما يف بطنها: [احلدود: احلمل
انقضاء عدة املتويف عنها زوجها وغريها بوضع : [، العدة]طالق احلامل: [، اللعان، الطالق]بطنها
جرة ليتصدق : ، الصدقة]احلمل م :[الصالة. ااحلمل  جواز محل الصبيان يف الصالة وأن ثيا

  ]. حممولة على الطّهارة حىت يتحّقق جناستها

*********************************************************************  

  

  .اخللوة: راجع: احلمو

*********************************************************************  

  

  

  

  ].اخللق: ذات الّصلة:  [حواء
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خلقكم من نفس {: إّن حواء خلقت من ضلع آدم، قال هللا تعاىل: قال الفقهاء أو بعضهم -
ا خلقت من ضلع: وبّني الّنّيب صلى هللا عليه و سلم. }واحدة وخلق منها زوجها   .أ

ا أّم كّل حيّ : روينا عن ابن عباس قال -   .مسيت حواء أل
ا ولدت آلد: قيل  -   .م أربعني ولدا يف عشرين بطنا يف كل بطن ذكر وأنثىإ
 .قبل دخوهلا اجلنة فدخالها: مىت خلقت من ضلع آدم؟ فقيل: واختلفوا  -

  ).59-10/57(.   يف اجلنة: وقيل 

*********************************************************************  

  

  

  :احلواريّون 

اّلذين نّقوا من  : واخللصانهم خلصان األنبياء وأصفياؤهم، : اختلف فيهم، فقال األزهري وغريه -
 .كّل عيب

اهدون: وقيل. أنصارهم: وقال غريهم  -   )2/28(. الذين يصلحون للخالفة بعدهم: وقيل. ا

*********************************************************************  
  
  
  

  :احلوالة

  :صحة احلوالة واستحباب قبوهلا إذا أحيل على مليّ 
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لّدين اّلذي له على موسر فليحتل؛ -   إذا أحيل 
  )10/228(. أنه اذا أحيل على ملّي استحب له قبول احلوالة: مث مذهب أصحابنا واجلمهور -

********************************************************************  

  

  :حوض

  :بات حوض نبّينا صّلى هللا عليه وسّلم وصفاتهإث

  )15/59(    .واحلوض حوض حقيقّي على ظاهره وهو خملوق موجود اليوم -
أحاديث احلوض صحيحة واإلميان به فرض والّتصديق به من : قال القاضي عياض رمحه هللا -

 .اإلميان، وهو على ظاهره عند أهل الّسّنة واجلماعة ال يتأّول وال خيتلف فيه
  ...وحديثه متواتر الّنقل رواه خالئق من الّصحابة -
  .أي شرب منه" ومن شرب مل يظمأ أبدا" -
ظاهر هذا احلديث أّن الّشرب منه يكون بعد احلساب والّنجاة من النّار، فهذا : قال القاضي  -

  ).54-15/53(.   هو اّلذي ال يظمأ بعده

  

  

  

  ]مساحة احلوض[
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ه سواءحوضي : "قال صّلى هللا عليه وسّلم -   ".مسرية شهر وزوا
عرضه مثل :"معناه طوله كعرضه كما قال يف حديث أيب ذر املذكور يف الكتاب: قال العلماء  -

  ).57-15/55(: وانظر أيضا  )15/55(    ".طوله

  

  ]صفة مائه[

  )15/55(  .وهو الفّضة".  ماؤه أبيض من الورق: "قال صّلى هللا عليه وسّلم 

  ]عدد آنيته وصفتها[

  ".كيزانه كنجوم الّسماء: "هللا عليه وسّلم قال صّلى

ا أكثر عددا من جنوم الّسماء وال مانع عقلّي وال  ّ املختار الّصواب أّن هذا العدد لآلنية على ظاهره، وأ
  ).56-15/55(    .شرعّي مينع من ذلك

  

  ]ورود أّمته على احلوض وطرد بعض الّناس عنه[

  ..".أذود الّناس ألهل اليمن أضرب بعصاي" -
وهذه كرامة ألهل اليمن يف تقدميهم يف الشرب منه جمازاة هلم حبسن صنيعهم وتقّدمهم يف  -

اإلسالم، واألنصار من اليمن فيدفع غريهم حّىت يشربوا كما دفعوا يف الّدنيا عن الّنّيب صّلى هللا 
  .عليه وسّلم أعداءه واملكروهات

ورفعوا إّيل اختلجوا دوين، فألقولن  لريدّن علّي احلوض رجال ممّن صاحبين حّىت إذا رأيتهم" -
  ".إّنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: فليقالّن يل! رّب أصيحايب أصيحايب
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  .اقتطعوا: فمعناه" اختلجوا"أما   -
م أهل الّرّدة، وهلذا قال فيهم : قال القاضي - ّ ّول إ ويل من  " سحقا سحقا"هذا دليل لصّحة 

  ).64-15/62(  .هلم ويهتّم ألمرهموال يقول ذلك يف مذنيب األّمة بل يشفع 
كل من أحدث يف الدين فهو من املطرودين عن : وقال اإلمام احلافظ أبو عمرو بن عبد الربّ  -

احلوض كاخلوارج والروافض وسائر أصحاب األهواء، قال وكذلك الظلمة املسرفون يف اجلور 
لكبائر، قال   )3/137(  .وكّل هؤالء خياف عليهم: وطمس احلّق واملعلنون 

 *********************************************************************  

  

  

  :احلياء

  .ممدود، وهو االستحياء: احلياء -
االستحياء من احلياة، واستحيا الرجل من : قال أهل اللغة: قال اإلمام الواحدّي رمحه هللا تعاىل  -

 .قوة احلياة فيه لشدة علمه مبواقع العيب

  

إمنا جعل احلياء من اإلميان وإن كان غريزة، ألنّه قد : القاضي عياض وغريه من الشرّاحوقال  -
  .يكون ختلقا واكتسا كسائر أعمال الربّ 

خلق يبعث على ترك القبيح ومينع من التقصري يف حّق ذى احلّق وحنو هذا،  :وحقيقة احلياء -
ه عن اجلنيد رضى هللا عنه وهللا أعلم   .ويدل عليه ما ذكر

  ]:املانع اّلذي يصّد املرء عن نصرة احلّق ليس من احلياء[
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ه ليس حبياء حقيقة، بل هو عجز   : قال الّشيخ أبوعمرو بن الصالح رمحه هللا هذا املانع الذى ذكر
  ).6-2/5(.وخور ومهانة

*********************************************************************  

  

  

 ، ]ما يندب للمحرم وغريه قتله من الّدواّب يف احلّل واحلرم:[احلج: راجع: حّية

*********************************************************************  

  
  

  ].الطهارة، اجلنابة، املينّ : ذات الصلة: [احليض
زهري واهلروي وغريمها من األئمة فأصله يف الّلغة السيالن، وحاض الوادي إذا سال قال األ: وأما احليض

ن دم املرأة يف أوقات معلومة يرخيه رحم املرأة بعد بلوغها   )3/204(  .احليض جر

  

  

  ]أمساء دم العادة عند النساء[

حاضت املرأة وحتيضت وطمثت وعركت بفتح الراء ونفست وضحكت وأعصرت : يقال - 
 .وأكربت كله مبعىن واحد
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احليض والطمس والعراك والضحك واإلكبار واإلعصار، وهي حائض وحائضة يف : واالسم منه  - 
  )3/204(  ).148-8/147(.  لغة غريبة حكاها الفراء وطامث وعارك ومكرب ومعصر

  ]الكناية عن احليض[ -
تستحّب الكناية عن احليض وحنوه مما يستحى منه ويستشنع لفظه إال اذا كانت حاجة كإزالة  - 

  )8/151(    .وحنو ذلكوهم 

  ". ز شيء كتبه هللا على بنات آدم"..احليض 

واستدل البخاري يف صحيحه يف كتاب احليض بعموم هذا احلديث على أن احليض كان يف مجيع بنات  
  )8/146(    .إّن احليض أّول ما أرسل ووقع يف بين إسرائيل: آدم وأنكر به على من قال

  ]طهارة جسم احلائض[

  .وال يصّح ما حكي عن أىب يوسف من جناسة يدها وهذا جممع عليه،طاهرة، أعضاء احلائض 
  )1/134(  

  )4/230(.  وثياب احلائض طاهرة إال موضعا ترى عليه دما أو جناسة أخرى

  ]هل تدخل احلائض املسجد؟[

  )1/134(  .أّن احلائض ال تدخل املسجد: عند أصحابنا وغريهم

  
  :مباشرة احلائض فوق اإلزار

  :مباشرة احلائض أقسام فاعلم أن
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مجاع املسلمني بنص القرآن العزيز والسنة : أحدها  -  جلماع يف الفرج فهذا حرام  أن يباشرها 
  .قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حّل مجاع احلائض يف فرجها صار كافرا مرتدا. الصحيحة

سيا أو جاهال بوجود احليض أو جا -  هال بتحرميه أو ولو فعله انسان غري معتقد حله فان كان 
  .مكرها فال إمث عليه وال كفارة

ا    -  حليض والتحرمي خمتارا فقد ارتكب معصية كبرية نص الشافعي على أ وان وطئها عامدا عاملا 
كبرية وجتب عليه التوبة، ويف وجوب الكفارة قوالن للشافعي أصحهما ومجاهري السلف أنه ال  

 .كفارة عليه
لقبلة أو املعانقة أو اللمس أو املباشرة فيما : القسم الثاين -  لذكر أو  فوق السرة وحتت الركبة 

تفاق العلماء   .غري ذلك وهو حالل 
مث انه ال فرق بني أن يكون على املوضع الذى يستمتع به شئ من الدم أو ال يكون هذا هو  - 

 . الصواب املشهور الذى قطع به مجاهري أصحابنا وغريهم
املباشرة فيما بني السرة والركبة ىف غري القبل والدبر، وفيها ثالثة أوجه  :القسم الثالث - 

ا حرام: ألصحابنا  .أصحها عند مجاهريهم وأشهرها ىف املذهب أ
ا ليست حبرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيه وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو   -  والثاين أ

  .املختار
ى قول من حيرمهما يكون يف مدة احليض وبعد انقطاعه إىل واعلم أن حترمي الوطء واملباشرة عل - 

  .أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت املاء بشرطه هذا مذهبنا ومذهب مجاهري السلف واخللف
  )3/204-206.(  

  

ا[   ]:مضاجعتها ومعاشر
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ا فيما فوق السرة وحتت الركبة  -  قال العلماء ال تكره مضاجعة احلائض وال قبلتها وال االستمتاع 
ال يكره وضع يدها يف شئ من املائعات وال يكره غسلها رأس زوجها أو غريه من حمارمها و 

وترجيله وال يكره طبخها وعجنها وغري ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران وكل هذا 
  )3/208)(3/207(    .متفق عليه

  .علموجتوز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على احلائض وبقرب موضع النجاسة وهللا أ - 
  )3/211(  

 ]:هل تتوّضأ احلائض قبل أن تنام؟[

م متفقون على أنه ال يستحب الوضوء للحائض والنفساء ألن الوضوء ال يؤثر ىف  وأما أصحابنا فإ
  )3/218(    .حدثهما فان كانت احلائض قد انقطعت حيضتها صارت كاجلنب وهللا أعلم

  ]وجوب الغسل على احلائض[

حليض والنفاسوأمجعوا على وجوب الغسل ع -   .ليها 
 .واختلفوا ىف وجوبه على من ولدت ومل تر دما أصال واألصّح عند أصحابنا وجوب الغسل  - 
وكذا اخلالف فيما إذا ألقت مضغة أو علقة، واألصح وجوب الغسل ومن ال يوجب الغسل   - 

  )3/220(    .يوجب الوضوء وهللا أعلم
 .داخل فرجهافإن كانت املرأة بكرا مل جيب إيصال املاء إىل  -
وإن كانت ثيبا وجب إيصال املاء إىل ما يظهر يف حال قعودها لقضاء احلاجة النه صار يف   - 

  )4/12(.   حكم الظاهر هكذا نص عليه الشافعي ومجاهري أصحابنا

  

  ]تطييب فرجها[
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خذ شيأ من مسك فتجعله يف قطنة أو خرقه أو حنوها  -  الّسّنة يف حّق املغتسله من احليض أن 
ا يف معىن احلائضوتدخل   .ها يف فرجها بعد اغتساهلا ويستحب هذا للنفساء أيضا الّ

فإن مل جتد مسكا فتستعمل أي طيب وجدت فان مل جتد طيبا استحب هلا استعمال طني او  - 
حنوه مما يزيل الكراهة نص عليه أصحابنا فان مل جتد شيئا من هذا فاملاء كاف هلا، لكن إن 

  . تركت الّتطيب مع التمكن منه كره هلا وإن مل تتمكن فال كراهة يف حقها وهللا اعلم

)4/13-14.(  )4/12(  

  

  ]ما حيرم عليها من العبادات[

مجاع املسلمني  -  ي حترمي ويقتضي فساد الصالة هنا  تنهى عن الصالة يف زمن احليض وهو 
  .وسواء يف هذه الصالة املفروضة والنافلة

وكذلك حيرم عليها الطواف وصالة اجلنازة وسجود التالوة وسجود الشكر وكل هذا متفق   - 
لصالة وعلى أنه القضاء عليها وهللا أعلموقد أمجع العلماء على . عليه ا ليست مكلفة    .أ

  )4/21-22.(  

  

  

  

  

 ]:عالمة انقطاع احليض[
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وحاصله أّن عالمة انقطاع احليض واحلصول يف الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة  - 
 .وسواء خرجت رطوبة بيضاء أم مل خيرج شيء أصال

  

تغتسل يف احلال الّول صالة تدركها والجيوز هلا أن وإذا مضى زمن حيضتها وجب عليها أن  - 
ترتك بعد ذلك صالة وال صوما وال ميتنع زوجها من وطئها وال متتنع من شيء يفعله الطاهر وال 

  )4/22(    .تستظهر بشيء أصال

  

  :وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة
ساء ال جتب عليهما الصالة وال الصوم يف هذا احلكم متفق عليه أمجع املسلمون على أن احلائض والنف  -

  .احلال

 .وأمجعوا على أنه ال جيب عليهما قضاء الصالة، وأمجعوا على أنه جيب عليهما قضاء الصوم  - 
) 4/26(.  كل صالة تفوت يف زمن احليض ال تقضي إال ركعيت الطواف: قال أصحابنا - 

)4/27(  

**********************************************************************  

  

  

  :احليوان
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  )14/241(  .جتب نفقة احليوان على مالكه

  :فضل سقي البهائم احملرتمة وإطعامها 

يؤجر يف اإلحسان إىل كّل حيوان حمرتم حّي بسقيه وحنوه، وهو ما ال يؤمر بقتله، سواء كان   -
  .مملوكا أو مباحا وسواء كان مملوكا له أو لغريه وهللا أعلم

فأّما املأمور بقتله فيمتثل أمر الّشرع يف قتله، واملأمور بقتله كالكافر احلرّيب واملرتّد والكلب   - 
  )14/241(  .مس وما يف معناهنّ العقور والفواسق اخل

  

  :الّنهي عن صرب البهائم وهو حبسها لتقتل برمي وحنوه

لرمي وحنوه، وحيرم اّختاذ احليوان احلّي : قال العلماء  -  صرب البهائم أن حتبس وهي حّية لتقتل 
غرضا يرمى إليه كالغرض من اجللود وغريها وورد اللعن يف ذلك، ألنّه تعذيب للحيوان وإتالف 

 .فسه وتضييع ملاليّته وتفويت لذكاته إن كان مذّكى وملنفعته إن مل يكن مذّكىلن

)13/107-108.(  

  

  : كراهة قالدة الوتر يف رقبة البعري

وأّما من فعله لغري ذلك . ويرى مالك أّن الّنهي خمتّص مبن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العني  - 
س   .من زينة أو غريها فال 
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لوتر دون غريه من القالئدالظّاهر من م: قال القاضي -  . ذهب مالك أّن الّنهي خمتّص 
)14/95(  

  

  : الّنهي عن ضرب احليوان يف وجهه وومسه فيه 

منهّي عنه يف كّل احليوان احملرتم من اآلدمّي واحلمري واخليل واإلبل والبغال : والّضرب يف الوجه - 
  .والغنم وغريها

إلمجاع: وأّما الوسم يف الوجه  -   .فمنهّي عنه 

  

  .لكرامته وألنّه ال حاجة إليه، فال جيوز تعذيبه فأّما اآلدمّي فومسه حرام  - 
وكذلك غري اآلدمّي يف األظهر، ألّن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم لعن فاعله، والّلعن يقتضي   - 

  .الّتحرمي
، لكن يستحّب يف نعم : وأّما وسم غري الوجه من غري اآلدميّ   -  الزّكاة فجائز بال خالف عند

وهو مذهب مجاهري ). 97-14/96(  .واجلزية وال يستحّب يف غريها وال ينهى عنه
  ).100-14/98(. العلماء بعدهم

ا، واإلبل والبقر يف أصول أفخاذخا ألنّه موضع  -  وإذا وسم فيستحّب أن يسم الغنم يف آذا
  .صلب فيقل األمل فيه وخيّف شعره ويظهر الوسم

  .وان بعضه من بعضمتييز احلي: وفائدة الوسم  - 
  .ويستحّب أن يكتب يف ماشية اجلزية جزية أو صغار، ويف ماشية الزّكاة زكاة أو صدقة  - 

  )14/98-100.(  
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  : حترمي قتل اهلّرة
إلصرار بل تكون كبرية   .حيرم قتل اهلرّة وحيرم حبسها بغري طعام أو شراب، وهذه املعصية ليست صغرية 

  )14/240-241.(  

  ]ريها والّنهي عن عوامر البيوتقتل احليّات وغ[ 

وذهب طائفة من العلماء إىل عموم الّنهي يف حّيات البيوت بكّل بلد فال تقتل حّىت تنذر، وأّما  - 
  .ما ليس يف البيوت فيقتل من غري إنذار

م -    .واإلنذار ثالثة أ
  .وت أم غريهاإّال األبرت وذا الطّفيتني فإنّه يقتل على كّل حال سواء كا يف البي: قال القاضي  - 
-14/229(.  وجيوز قتلها للمحرم ويف احلرم وال ينذرها يف غري البيوت وقتلها مستحب - 

234.(  

  

  :استحباب قتل الوزغ

ت ومجعه أوزاغ ووزغان، وأمر الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم بقتله  واتّفقوا على أن الوزغ من احلشرات املؤذ
ت   )14/236(.  وحّث عليه ورغب فيه، لكونه من املؤذ

  ).239-14/238(.فمذهبنا أنّه ال جيوز: وأّما قتل الّنمل:   الّنهي عن قتل الّنمل  

  ]عدم جواز إحراق ذوات األرواح يف شرعنا[ 
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إلحراق فلولّيه االقتصاص   لّنار للحيوان، إّال إذا أحرق إنسا فمات  وأّما يف شرعنا فال جيوز اإلحراق 
لّنار القمل وغريه للحديث املشهور لّنار إال هللا": حراق اجلاين، وسواء يف منع اإلحراق  ."ال يعّذب 

    )14/239(  

**************************************************************************  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
  حرف اخلاء
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******************************************  

 

  ]الّزينة: ذات الّصلة: [اخلامت -

حته يف أّول اإلسالم     :حترمي خامت الّذهب على الّرجال ونسخ ما كان من إ
حة خامت الّذهب للّنساء وأمجعوا على حترميه على الّرجالأمجع املسلمون على  -   .إ

لّذهب فهو حرام: قال أصحابنا - قيه فّضة وكذا لو مّوه خامت الفّضة  .وحيرم سّن اخلامت إذا كان ذهبا وإن كان 
  )14/65-66).(14/32(  

  

  ]جواز خامت الفّضة[

  .وقد أمجع املسلمون على جواز خامت الفّضة للّرجال -
  )5/140(  )14/67(  .والّصواب أنّه ال كراهة يف لبس الّنساء  خامت الفّضة -

  

  ]الّنقش على اخلامت[

 .جيوز نقش اخلامت ونقش اسم صاحب اخلامت، وجيوز نقش اسم هللا تعاىل، هذا مذهبنا ومذهب اجلمهور -
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صّلى هللا عليه وسّلم إّمنا  سبب الّنهي أنّه".  ال ينقش أحد على نقش خامتي هذا: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم -
اّختذ اخلامت ونقش فيه ليختم به كتبه إىل ملوك العجم وغريهم، فلو نقش غريه مثله لدخلت املفسدة وحصل 

  )14/68(.   اخللل

  ]كيف كان الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم  يلبس اخلامت؟[

لوجهني - طن كّفه ويف ظاهرها، وقد عمل السلف    .جيوز جعل فّصه يف 
ولكن الباطن أفضل اقتداء به صّلى هللا عليه وسّلم وألنّه أصون لفّصه وأسلم له وأبعد من الّزهو : قالوا  -

  ).69-14/68(.   واإلعجاب

  ]هل طرح الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم خامتا من ذهب أم خامتا من فّضة؟[

امت فّضة ومل يطرحه وإّمنا طرح خامت اّختذ صّلى هللا عليه وسّلم خ: قال مجيع أهل احلديث: قال القاضي  
  )14/70(.   الّذهب

  ]فّص اخلامت[

كان لرسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يف وقت خامت فّصه منه، ويف وقت خامت فّصه حبشّي، ويف حديث 
  )14/71(  ".فصه من عقيق: "آخر

  ]مكان الّتختم[

ويكره للّرجل جعله يف الوسطى واّليت تليها وهي   وأمجع املسلمون على أّن السنة جعل خامت الّرجل يف اخلنصر، -
  .كراهة تنزيه

 .وأمجع الفقهاء على جواز الّتختم يف اليمني، وعلى جوازه يف اليسار، والكراهة يف واحدة منهما -
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واختلفوا أيتهما أفضل؟ ويف مذهبنا وجهان ألصحابنا، الّصحيح أّن اليمني أفضل ألنّه زينة، واليمني أشرف   -
  .لزّينة واإلكراموأحّق 

ا تّتخذ خواتيم يف أصابع: وأّما املرأة - ّ   ).73-14/71(    .فإ

  ]خامت احلديد[

ال يكره : أصحهما: وألصحابنا يف كراهته وجهان. جيوز اختاذ خامت احلديد وفيه خالف للسلف حكاه القاضي
  )9/213(.  ألّن احلديث يف النهي عنه ضعيف

************************************************************************  

  

  

  :اخلامتة

ألعمال، وينبغى للعبد أن ال يّتكل عليها، وال يركن إليها، خمافة من انقالب  ينبغي التحذير من االغرتار 
  .احلال للقدر السابق

  ).127-2/126(. وكذا ينبغى للعاصي أن ال يقنط، ولغريه أن ال يقنطه من رمحه هللا تعاىل 

************************************************************************  
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  ].احلديث: ذات الصلة [:اخلرب
  

لّنسبة إىل وصوله إلينا[   ]:تقسيم اخلرب 

  

ن: قال العلماء - م على الكذب عن مثلهم، : فاملتواتر .متواتر وآحاد: اخلرب ضر ما نقله عدد ال ميكن مواطأ
  .طرفاه والوسط، وخيربون عن حّسّي ال مظنون، وحيصل العلم بقوهلمويستوى 

أّن ذلك ال يضبط بعدد خمصوص، وال يشرتط ىف املخربين اإلسالم : ّمث املختار اّلذي عليه احملّققون واألكثرون  -
  .وال العدالة

  .و أكثرفهو ما مل يوجد فيه شروط املتواتر، سواء كان الرّاوى له واحدا أ: وأما خرب الواحد  -
فاّلذي عليه مجاهري املسلمني من الّصحابة والّتابعني فمن بعدهم من احملّدثني والفقهاء : واختلف ىف حكمه  -

ا ويفيد الّظّن، وال يفيد العلم؛: وأصحاب األصول   أّن خرب الواحد الثّقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل 
لعقل؛  - لّشرع ال    وأّن وجوب العمل به عرفناه 
  .إىل أنّه يوجب العلم: بت طائفة من أهل احلديثوذه -
إىل أّن اآلحاد اّليت ىف صحيح البخارّي أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غريها من : وذهب بعض احملدثني -

طلة. اآلحاد  .وهذه األقاويل كّلها سوى قول اجلمهور 

  )1/131-132).(6/107)(6/120)(1/132(  

  )13/150)   (8/126(.    قبول خرب الواحد كان مشهورا عند الصحابة 

خذ األنصارّي عنهو خذ عن صاحبه األنصاري و   .جيوز قبول خرب الواحد ألن عمر  كان 
  )10/93(  )5/9(    )14/212)    (4/209(  
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خلرب الواحد[   ]وجوب العمل 
  )1/197(  )1/62(. الّشرعية واحلجج العقلّية على وجوب العمل خبرب الواحدوقد تظاهرت دالئل الّنصوص 

  

  ]:إبطال قول من رّد خرب الواحد[

ا ويلزمهم الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم العمل  فلم تزل كتب الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم وآحاد رسله يعمل 
ومل تزل اخللفاء الرّاشدون وسائر الّصحابة فمن بذلك، واستمّر على ذلك اخللفاء الرّاشدون فمن بعدهم، 

بعدهم من الّسلف واخللف على امتثال خرب الواحد إذا أخربهم بسّنة، وقضاؤهم به ورجوعهم إليه ىف 
القضاء والفتيا، ونقضهم به ما حكموا به على خالفه، وطلبهم خرب الواحد عند عدم احلّجة ممن هو 

هم، وانقياد املخالف لذلك، وهذا كّله معروف الشّك ىف شيء عنده، واحتجاجهم بذلك على من خالف
  منه؛

  .والعقل ال حييل العمل خبرب الواحد وقد جاء الشرع  بوجوب العمل به فوجب املصري إليه 
    )1/132(  

  

  ]من شبهات من رّد خرب الواحد[

  .وزعم قوم أّن عمر  رّد حديث أيب موسى هذا لكونه خرب واحد -
طل، وقد أمجع من يعتّد به على االحتجاج خبرب الواحد ووجوب العمل به ودالئله من فعل   - وهذا مذهب 

  .رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم واخللفاء الرّاشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن حيصر
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خبار رجل آخر حّىت يعمل وممّا يدل على أّن عمر مل يرّد خرب أيب موسى لكونه خرب واحد أنّه طلب منه إ -
.حلديث، ومعلوم أّن خرب االثنني خرب واحد، وكذا ما زاد حّىت يبلغ الّتواتر، فما مل يبلغ الّتواتر فهو خرب واحد

    )14/131-132.(  

خبار اآلحاد؟[   ]هل تثبت أمساء هللا 

  )16/146(.    والّصحيح جواز تسمية هللا تعايل رفيقا وغريه ممّا ثبت خبرب الواحد

************************************************************************  

  
  :اخلتان

  واجب عند الشافعي وكثري من العلماء، وسنة عند مالك وأكثر العلماء؛   -
  وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء مجيعا؛  -
  .شفة حىت ينكشف مجيع احلشفةمث إن الواجب يف الرجل أن يقطع مجيع اجللدة اليت تغطى احل  -
  .ويف املرأة جيب قطع أدىن جزء من اجللدة اليت يف أعلى الفرج  -
  .والصحيح من مذهبنا الذي عليه مجهور أصحابنا أن اخلتان جائز يف حال الصغر ليس بواجب  -
لصحيح استحب أن خينت يف اليوم السابع من والدته وهل حيسب يوم الوالدة من السبع  - أم تكون سبعة سواه؟ فيه وإذا قلنا 

  .وجهان أظهرمها حيسب
  .واختلف أصحابنا يف اخلنثى املشكل فقيل ال جيوز حىت يتبني وهو األظهر  -
  .ولو مات إنسان غري خمتون ففيه ثالثة أوجه ألصحابنا الصحيح املشهور أنه ال خينت صغريا كان أو كبريا -

  )3/148( 
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  ]اخلتان دأب األنبياء عليهم السالم[

" وهو ابن مثانني سنة"وهذا الذي وقع هنا ....".اختنت إبراهيم الّنّيب وهو بن مثانني سنة: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم

  )15/122(    .هوالّصحيح

************************************************************************  

  

  

  .االستخدام: راجع: اخلدمة

************************************************************************  

  

  ]االستطابة: ذات الصلة: [اخلراءة

ملد وهي   -   .اسم هليئةاحلدث: فبكسر اخلاء املعجمة وختفيف الراء و
ملد مع فتح اخلاء وكسرها  -   ).154-3/153(    .وأما نفس احلدث فبحذف التاء و

************************************************************************  

  .صالة الكسوف يف حرف الّصاد:راجع: اخلسوف

************************************************************************  
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  :اخلشوع

لقلب على ما قاله مجاعة من العلماء   )3/121(.    اخلضوع يف األعضاء واخلشوع 
************************************************************************  

  

  

  :اخلشية

  :خمافة املؤمن أن حيبط عمله

بت بن قيس بن الّشّماس  وخوفه حني نزلت: فيه -   .اآلية} ا أصواتكم فوق صوت الّنيبّ ال ترفعو {: قّصة 

بت  جهري الّصوت، وكان يرفع صوته وكان خطيب األنصار، ولذلك اشتد حذره أكثر من غريه  -   .وكان 
  )2/133-134.(  

************************************************************************  

  

  ]االختصاءحرمة : [النكاح: راجع: خصاء

************************************************************************  
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  ] الفضائل: ذات الّصلة: [-خصائص الّرسول واألّمة -اخلصائص

  
  ]كان يرى من وراء ظهره[

 ".أقيموا الركوع والسجود فوهللا إين ألراكم من بعدي إذا ركعتم وسجدمت" - 

  

معناه أن هللا تعاىل خلق له صلى هللا عليه وسّلم إدراكا يف قفاه يبصر به من : قال العلماء  -
كثر من هذا وليس مينع من هذا عقل وال  ورائه، وقد اخنرقت العادة له صلى هللا عليه وسّلم 

  .شرع بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به
لعني :  ومجهور العلماءقال أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل: قال القاضي  - هذه الرؤية رؤية 

  ).150-4/149(.   حقيقة

  

  ]خصائص متعّددة[

جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة وجعلت لنا األرض كلها : فضلنا على الناس بثالث" -
 ....".مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا

ا مسجدا وطهورا خصلة واحدة : قال العلماء  - املذكور هنا خصلتان ألن قضية األرض يف كو
وأوتيت "وأما الثالثة فمحذوفة هنا ذكرها النسائي من رواية أيب مالك الراوي هنا يف مسلم قال 

ت من خوامت البقرة من كنز حتت العرش ومل يعطهّن أحد قبلي وال يعطاهّن أحد  هذه اآل
  ".بعدي
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يعين به : قال اهلروي"  بعثت جبوامع الكلم"ويف الرواية األخرى " أعطيت جوامع الكلم"  -
 .القرآن مجع هللا تعاىل يف األلفاظ اليسرية منه املعاين الكثرية

جلوامع قليل اللفظ كثري املعاين  -  .وكالمه صلى هللا عليه و سلم كان 
ألمحر البيض : قيل" إىل الناس كافة"ويف الرواية األخرى " وبعثت إىل كل أمحر وأسود" - املراد 

السود العرب لغلبة السمرة فيهم وغريهم من السودان  .من العجم وغريهم، و
 .واجلميع صحيح فقد بعث إىل مجيعهم. األمحر اإلنس، واألسود اجلن: وقيل -
ه ووقع  هذا من أعالم النبوة فإنه إخبار بفتح هذه البالد ألمت" أتيت مبفاتيح خزائن األرض" -

 )13/170).(5-5/4(.   كما أخرب صلى هللا عليه و سلم و احلمد واملنة

  

  ]أّمته أمّية[

 ...".إ أّمة أمّية ال نكتب وال حنسب" -
قون على ما ولدتنا عليه األمهات ال نكتب وال حنسب، ومنه الّنّيب األّمي  - . قال العلماء أمية 

  ).193-7/192(.   فة النساء غالباوقيل هو نسبة إىل األم وصفتها، ألن هذه ص

  

يت عن الصالة فيها يف األصح عند  -  من خصائص رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص التّنفل يف األوقات اليت 
  )6/121(  .الّشافعّية

  

  ]صالته يف القيام والقعود سواء يف األجر[ 
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فلته  قاعدا مع القدرة على القيام  من خصائص الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم عند أصحابنا أنه جعلت 
  )6/15(.كنافلته قائما تشريفا

الوصال من اخلصائص اّليت أبيحت لرسول : وقال اخلطّايب وغريه من أصحابنا:  ويف الّصيام - 
  )7/212(    .هللا صلى هللا عليه و سلم وحّرمت على األمة

  

  ]عيناه تنامان وال ينام قلبه[ 

ومه مضطجعا ال ينقض الوضوء ألن عينيه تنامان وال ينام قلبه ومن خصائصه صّلى هللا عليه وسّلم أن ن
 )4/73).(45-6/44(.  فلو خرج حدث ألحس به خبالف غريه من الناس

م النيب صلى هللا عليه و سلم عن صالة الصبحوقلبه ال ينام؟[   ]كيف 

حلسيات أنه ال منافاة بينهما ألّن القلب إمنا يدرك ا: فجوابه من وجهني أصحهما وأشهرمها -
لعني وإمنا يدرك ذلك  املتعلقة به كاحلدث واألمل وحنومها وال يدرك طلوع الفجر وغريه مما يتعلق 

ئمة وان كان القلب يقظان   )5/184(.  لعني والعني 

  

  ]حّقه يف أموال أّمته مع شفقته عليهم[

فكأن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم إذا اضطر إىل طعام غريه وهو مضطر إليه لنفسه  : قال أصحابنا -
ولكن هذا وإن  : قالوا.  كان للنيب ملسو هيلع هللا ىلص أخذه من مالكه املضطر ووجب على مالكه بذله له ملسو هيلع هللا ىلص

  )6/155(.  كان جائزا فما وقع
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  ]لّدين عن أّمته؟هل كان جيب عليه قضاء ا[

وكان النيب صلى هللا عليه و سلم ال يصلي على من مات وعليه دين مل خيلف به : قال أصحابنا -
وفاء لئال يتساهل الناس يف االستدانة ويهملوا الوفاء فزجرهم عن ذلك برتك الصالة عليهم، فلما 

فعلى أي " دينا من ترك"فتح هللا على املسلمني مبادى الفتوح قال صلى هللا عليه و سلم 
  .قضاؤه، فكان يقضيه

واختلف أصحابنا هل كان النيب صلى هللا عليه و سلم جيب عليه قضاء ذلك الدين أم كان   -
  .يقضيه تكّرما؟ واألصح عندهم أنه كان واجبا عليه صلى هللا عليه و سلم

واختلف أصحابنا هل هذه من اخلصائص أم ال؟ فقال بعضهم هو من خصائص رسول هللا   -
صلى هللا عليه و سلم وال يلزم اإلمام أن يقضي من بيت املال دين من مات وعليه دين إذا مل 

  )6/155(.  خيلف وفاء وكان يف بيت املال سعة ومل يكن هناك أهم منه

  

  ] وال شهودالّنكاح بال ويلّ -خصائصه يف الّنكاح[

صحة نكاحه صلى هللا عليه وسّلم بال ويل وال شهود : ومذهبنا الصحيح املشهور عند أصحابنا
  ).230-9/229(.  لعدم احلاجة إىل ذلك يف حقه صلى هللا عليه وسّلم

ومن خصائص رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم زواج من وهبت نفسها له بال مهر، قال هللا  -
  )10/50(.  }ن دون املؤمننيخالصة لك م{: تعاىل
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  ]أبيح له  الّنساء من دون حتديد[

  )10/50(. األصّح أنه صلى هللا عليه وسّلم ما توّيف حىت أبيح له النساء مع أزواجه: قال أصحابنا

  

  ]إسالم قرينه[

ك؟ قال: ما منكم من أحد إّال وقد وّكل به قرينه من اجلّن، قالوا: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم ّ : وإ
مرين إّال خبري ي، إّال أّن هللا أعانين عليه فأسلم فال  ّ   ".وإ

  

  ).158-17/157(.  معناه صار مسلما مؤمنا، وهذا هو الظّاهر: وقيل

************************************************************************  

  
  

 :اخلصومة

  )8/63(    .للعقوبة املعنويةاملخاصمة واملنازعة مذمومة وهي سبب 

************************************************************************  
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  .اخلنثى: راجع: اخلصيّ 

************************************************************************  

  

  .الَشَعر: راجع: خضاب

************************************************************************  

  
  
  

  :اخلضر

  ]اخلضر حّي على رأي اجلمهور[ 

هو حّي عند مجاهري العلماء والّصاحلني والعاّمة معهم يف ذلك، : وقال الّشيخ أبو عمر بن الّصالح
نكاره بعض احملّدثني: قال   6.وإّمنا شّذ 

                                                 
ند القائلني حبياته ضعيف جّدا، ألن غالبه ومست... وهو قول غريهم أيضا) بعض احملدثني(والصواب قول هؤالء : قلت"6

ت عن بعض من يظن به الصالح ومنامات، وأحاديث مرفوعة عن أنس وغريه، وكلها ضعيف ال تقوم به حجة . حكا
ا أيضا مردود من وجهني ر التعزية حني تويف النيب ملسو هيلع هللا ىلص واالستدالل    :ومن أقواه عند القائلني به آ

  .مل يثبت ذلك بسند صحيحأنه : األول
. قاله الشنقيطي. ودعوى أن املعزي هو اخلضر حتكم بال دليل... أنه على فرض أنه صحيح ال يلزم من ذلك عقال : الثاين
لدليل يف هذه املسألة: وزاد   :أن اخلضر ليس حبي بل تويف، وذلك لعدة أمور: والذي يظهر يل رجحانه 
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  ]هل هو نّيب أم رجل صاحل؟[

 .هو ويلّ : وقال القشريّي وكثريون. هو نّيب، واختلفوا يف كونه مرسال: قال احلربّي املفّسر وأبو عمرو  -

                                                                                                                            
نكرة يف } لبشر{فقوله }ا جعلنا لبشر من قبلك اخللد أفإن ّمّت فهم اخلالدونوم{: ظاهر عموم قوله تعاىل: األول

  ...سياق النفي فهي تعم كل بشر فيلزم من ذلك نفي اخللد عن كل بشر من قبله
لك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض": قوله ملسو هيلع هللا ىلص: الثاين يف األرض، اي ال تقع عبادة  ". اللهّم إن 

  ...وهذا النفي يشمل بعمومه وجود اخلضر حيا يف األرض
فلو كان . "رأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها ال يبقى ممن هو على ظهرها أحدأ: "قوله ملسو هيلع هللا ىلص: الثالث

خر بعد املئة املذكورة   ".اخلضر حيا يف األرض ملا 
اإلنس :  زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص لكان من أتباعه ولنصره وقاتل معه، ألنه مبعوث إىل مجيع الثقلنيأن اخلضر لو كان حيا إىل: الرابع
واملعلوم أن اخلضر مل ينقل بسند صحيح وال حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف يوم أحد ومل . واجلن

دة وتصرف) 163\4: أضواء البيان(. يشهد معه قتاال يف مشهد من املشاهد   .بز
الصالح  فالقول بوفاته وأنه مل يدرك بعثة النّيب ملسو هيلع هللا ىلص هو اختيار أكثر احملققني ومجاهريهم وليس كما قال النووي، ونقله عن ابن

  .أنه قول بعض احملدثني
و طاهر العبادي وأبو يعلى القاضي وأبو الفضل بن فهو اختيار البخاري وإبراهيم احلريب وابن املنادي والشرف املرسي وأب

صر وابن العريب وابن النقاش وابن اجلوزي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن كثري واآللوسي وصديق حسن خان، 
والزهر النضر ) 67(واملنار املنيف) 99\3: (وتفسري ابن كثري) 100\27، 337\4: جمموع الفتاوى. ( وغريهم كثري

الردود والتعقبات على ما (نقال عن )  37\4: ن حجر العسقالين بتحقيق األخ صالح الدين مقبول، والدين اخلالصالب
  ).28-25: وقع لإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم من التأويل يف الصفات وغريها من املسائل املهّمات
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أنّه من املالئكة وهذا غريب : نّيب، والثّاين وّيل، والثّالث: وحكى املاوردّي يف تفسريه ثالثة أقوال، أحدها  -
  7.طل

  

  ]امسه وكنيته[

  .بن ملكان كنية اخلضر أبو العباس وامسه بليا   -
  ..وكان أبوه من امللوك: قالوا -

  

خلضر؟[   ]ملاذا لقب 

ألنّه جلس على فروة بيضاء فصارت خضراء، والفروة وجه : واختلفوا يف لقبه اخلضر، فقال األكثرون
إّمنا مسي اخلضر ألنّه : "فقد صّح يف البخارّي عن أيب هريرة عن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم قال. األرض
تّز من خلفه خضراءجلس    ).136-15/135(".   على فروة فإذا هي 

************************************************************************  

  

                                                 
: اجلمهور  كما حكاه أبو حيان يف البحر احمليط وبه يقول ... واحلق أنه نّيب، وقد نقل النووي عن الثعليب املفسر7
والشنقيطي يف ) 19\15: روح املعاين(واآللوسي يف ) 28-16\11اجلامع ألحكام القرآن (والقرطيب يف ) 147\6(

  :عن بعض أكابر العلماء قال) 67ص (ويعجبين ما نقله فيه . وابن حجر يف الزهر النضر. 162\3اضواء البيان 
دقة يتذرعون بكونه غري نيب إىل أن الويل أفضل من النيب أّول عقدة حتلّ "   ". من الزندقة اعتقاد كون اخلضر نبيا ألن الز

  ).وما بعدها   29-28: الردود والتعقبات: انظر. (وهذا القول هو الصحيح
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  ):الّرمل(اخلط 

  ".كان نيب من األنبياء عليهم السالم خيّط فمن وافق خطه فذاك   "

اواملقصود أنه حرام ألنّه ال يباح إال بيقني  -   .املوافقة، وليس لنا يقني 
هذا احلديث حيتمل النهي عن هذا اخلط إذا كان علما لنبوة ذاك الّنّيب، وقد انقطعت؛ فنهينا عن : وقال اخلطايب -

  )5/23(  .االتفاق على النهي عنه اآلن: فحصل من جمموع كالم العلماء فيه. تعاطي ذلك

 

************************************************************************  

  
  

الّصحابة معصومون من : [، اإلمجاع]وهل جيوز عليه اخلطأ؟: [العاقلة، االجتهاد: راجع: اخلطأ
  ].اإلمجاع على اخلطأ

************************************************************************  

  .الّتكليف: راجع: خطاب

************************************************************************  
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  : اِخلطبة -

ذن أو يرتك   :حترمي اخلطبة على خطبة أخيه حىت 

ذن ومل يرتك - إلجابة، ومل    .حترم اخلطبة على خطبة أخيه، وأمجعوا على حترميها إذا كان قد صرح للخاطب 
  .فلو خطب على خطبته وتزوج واحلالة هذه عصى وصّح النكاح ومل يفسخ، هذا مذهبنا ومذهب اجلمهور  -
إلجابة ومل يصرح ففي حترمي اخلطبة على خطبته قوالن للشافعي أصحهما -   .ال حيرم: أما إذا عرض له 
 .حترم اخلطبة على خطبة الكافر أيضا: وقال مجهور العلماء -
    .تقتضيه األحاديث وعمومها أنه ال فرق بني اخلاطب الفاسق وغريه أن الّصحيح الذي: وأعلم -

  )9/197-198 .(    )9/192( 
  )10/106(.  جتوز اخلطبة على خطبة غريه إذا مل حيصل لألول إجابة -

  

  ]التعريض يف خطبة البائن[ 

  )10/97(    .جيوز التعريض خبطبة البائن، وهو الّصحيح عند -
خلطبة جائز يف عدة - لثالث التعريض    )10/106)(10/100(  .الوفاة وكذا عدة البائن 

  

ّميت خطبين عبد الّرمحن"لقوهلا  : ختطب الثّيب من نفسها   )18/78(" .فلّما 

  )9/212(  .ويستحّب عرض املرأة نفسها على الرجل الصاحل ليتزوجها
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  ]الّنظر إىل املخطوبة[

  )13/178(    .جيوز نظر اخلاطب إىل من يريد نكاحها -
هاوجيو  - مله إ  )9/212(    .ز النظر ملن أراد أن يتزوج امرأة و
  ).211-9/210(. ويستحّب النظر إىل وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مجاهري العلماء -

  

  ] حمّل الّنظر[ 

ما ليسا بعورة؛ّمث إنه إمنا يباح له النظر إىل وجهها وكّفيها فقط،  -   ألّ
لكفني على خصوبة البدن أو عدمها  - لوجه على اجلمال أو ضّده، و هذا مذهبنا ومذهب . وألنه يستدل 

 .األكثرين

  

  .مث مذهب اجلمهور أنه ال يشرتط يف جواز هذا النظر رضاها بل له ذلك يف غفلتها ومن غري تقدم إعالم -
كرهها تركها من غري إيذاء خبالف ما إذا تركها يستحب أن يكون نظره اليها قبل اخلطبة حىت إن  : قال أصحابنا -

 .بعد اخلطبة وهللا أعلم

  

ا تنظر إليها وختربه ويكون ذلك قبل اخلطبة : قال أصحابنا  - وإذا مل ميكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق 
ه   ).211-9/210(.    ملا ذكر
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  ]التوكيل يف اخلطبة[

س أن يبعث الرجل خلطبة املرأة   -   )9/227(. له من كان زوجها إذا علم أنه ال يكره ذلكال 

******************************************************************  

  

  

  ].اجلمعة: ذات الصلة[ :اخلُطبة

  )6/42(    . والّسّنة يف اخلطبة واملوعظة استقبال اجلماعة -
  .يف اخلطب" أّما بعد"يستحّب التشهد يف صدر اخلطبة واملوعظة، ويستحّب قول  -
  )17/118) (10/144(.  اخلطب تبدأ حبمد هللا تعاىل والثناء عليه مبا هو أهله -
أن لفظه احلمد  متعينة فلو قال معناها مل : احلمد  والثناء عليه، ومذهب الشافعي: واخلطبة يكون أوهلا -

  )6/200(. تصح خطبته
أما بعد، : والّصالة على الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم والّشهادتني يستحّب يف اخلطب أن يقول بعد احلمد والثّناء -

  )12/109)(10/144) (17/118(. وقد كثرت فيه األحاديث الّصحيحة

  

  .قال أبو عبيد هو من الفهم وذكاء القلب" وإن من البيان سحرا"قوله صلى هللا عليه و سلم 

  )6/159(. الصرف، فالبيان يصرف القلوب ومييلها إىل ما تدعو إليه: وأصل السحر: قال القاضي 
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  ]اخلطبة على موضع عال[

تستحّب اخلطبة على موضع عال من منرب وغريه سواء خطبة اجلمعة والعيد وغريمها، وحكمته أنه كلما 
ه ووقوع كالمه يف   )11/170(    . نفوسهمارتفع كان أبلغ يف إمساعه الناس ورؤيتهم إ

  

  )17/117(. وخيطب اإلمام الناس عند نزول أمر مهمّ 

  

  ]من خطبه صّلى هللا عليه وسّلم توديعا لألّمة[ 

خرج صلى هللا عليه وسّلم إىل قتلى أحد ودعا هلم دعاء مودّع مثّ دخل املدينة فصعد املنرب فخطب األحياء 
ا موعظة مودّع ّ   ).60-15/59(. خطبة مودّع كما قال الّنواس بن مسعان، قلنا  رسول هللا كأ

******************************************************************  

  
  .راجع املسح على اخلفني :خف

******************************************************************  
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  :اخلالف

  :اخلروج من اخلالف حسن حمبوب مندوب إىل فعله برفق

  .والعلماء مّتفقون على احلّث على اخلروج من اخلالف إذا مل يلزم منه إخالل بسّنة، أو وقوع ىف خالف آخر  -

قّلده الّسلطان احلسبة، هل له أن حيمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان ومن 
  احملتسب من أهل االجتهاد؟ أم ال يغري ما كان على مذهب غريه؟

  

ه، ومل يزل اخلالف يف الفروع بني الصحابة والتابعني فمن بعدهم رضى هللا عنهم   - واألصّح أنّه ال يغّري ملا ذكر
  .وال ينكر حمتسب وال غريه على غريه أمجعني،

وكذلك قالوا ليس للمفيت وال للقاضي أن يعرتض على من خالفه إذا مل خيالف نصا أو إمجاعا أوقياسا جليا   -
 ).24-2/23(.  وهللا أعلم

**********************************************************************  

  
  ]اإلمارة، الفضائل، الصحابة، الّشيعة: ذات الصلة: [اخلالفة

  ]خالفة أيب بكر مل تكن بنّص من النّيب صّلى هللا عليه وسّلم[

مجاع الّصحابة -   .تقدمي أيب بكر مثّ عمر للخالفة كان 
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وعند أهل الّسّنة أّن خالفة أيب بكر ليست بنّص من الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم على خالفته صرحيا، بل أمجعت  -
  .ة على عقد اخلالفة له وتقدميه لفضيلتهالصحاب

  ".ىب هللا واملؤمنون إّال أ بكر"قال صّلى هللا عليه وسّلم لعائشة 

، وإخبار منه صّلى هللا عليه وسّلم مبا سيقع يف : يف هذا احلديث - داللة ظاهرة لفضل أيب بكر الّصّديق 
بون عقد   .اخلالفة لغريه املستقبل بعد وفاته، وأّن املسلمني 

 ).155- 15/154(.  إشارة إىل أنّه سيقع نزاع، ووقع كّل ذلك: وفيه  -

  ]حكم خالفة عثمان  وحكم قتله وقتلته[

إلمجاع وقتل مظلوما وقتلته فسقة، ومل يشارك يف قتله أحد من الّصحابة  - .وأّما عثمان  فخالفته صحيحة 
  )15/148(  

  

  ]حكم خالفة علّي [ 

إلمجاع وكان هو اخلليفة يف وقته ال خالفة لغريه: وأّما علّي   -   )15/149(. فخالفته صحيحة 

  

********************************************************************  

  :فضيلة اخلّل والتأّدم به:  األطعمة: اخللّ 

********************************************************************  
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 ]احملّبة: ذات الصلة: [اخلّلة

  واخلليل هو املنقطع إليه وقيل املختص بشيء دون غريه؛ -
  قيل هو مشتق من اخللة بفتح اخلاء وهي احلاجة وقيل من اخللة بضم اخلاء وهي ختلل املودة يف القلب؛  -
  )5/13(    .القلب لغريهاخلليل من ال يتسمع : وقيل -
ميتنع أن يتخذ الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم غري هللا خليال وال ميتنع اختاذ الصحايب وغريه النيب صلى هللا عليه وسّلم  -

  )5/234(    .خليال

  

  ]اخلّلة أرفع أم احملّبة[

ونفى أن .... اىل اخلليل أرفع، وقد ثبتت خّلة نبينا صلى هللا عليه وسّلم  تع: وقيل:  قال القاضي 
. يكون له خليل غريه، وأثبت حمبته خلدجية وعائشة وأبيها وأسامة وأبيه وفاطمة وابنيها وغريهم

)15/151(  

********************************************************************  

  

  :اخلَْلف

سكان الّالم، وهواخلالف : وأّما اخللوف -   .بشرّ فبضم اخلاء، وهو مجع خلف 
  )2/28(.  فهو اخلالف خبري، هذا هو األشهر: وأّما بفتح الّالم  -

********************************************************************  
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  ].القدر، حواء، عجب الّذنب: ذات الصلة: [اخللق

  .الّشهواتال ميلك نفسه وحيبسها عن ": ال يتمالك"ومعىن :خلق اإلنسان خلقا ال يتمالك -
  )16/164(    .ال ميلك نفسه عند الغضب واملراد جنس بين آدم: وقيل  -

أنّه خلق يف أّول نشأته على صورته اّليت كان : املراد".  خلق هللا آدم على صورته طوله سّتون ذراعا"
اجلنة هي  عليها يف األرض وتوّيف عليها، وهي طوله سّتون ذراعا ومل ينتقل أطوارا كذريّته، وكانت صورته يف

  )17/178(    .صورته يف األرض مل تتغري

  

  ]هل القردة واخلنازير من اليهود؟[

ا ". وإن القردة واخلنازير كانوا قبل ذلك"قال صّلى هللا عليه وسّلم   ّ أي قبل مسخ بين إسرائيل، فدّل على أ
  )16/214(  .ليست من املسخ

  

  

  ]اليهود والفئران[
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متناع الفأرة من لنب اإلبل دون  ا فدّل  ا حّرمت على بين إسرائيل دون حلوم الغنم وألبا حلوم اإلبل وألبا
ا مسخ من بين إسرائيل ّ   )18/124(  8. الغنم على أ

  

  ]خلق اجلنّ [ -
ر" -   )18/123(  .الّلهب املختلط بسواد النّار: اجلّن،  واملارج: اجلانّ ". وخلق اجلاّن من مارج من 

*************************************************************************  

  

  

  ].االختالط، اخلنثى: ذات الصلة: [اخللوة

ألجنبّية والّدخول عليها -   .ال جيوز أن يبيت رجل عند امرأة إّال زوجها أو حمرم هلا: حترمي اخللوة 
ألجنبّية وتباح اخللوة مبحارمها،  -   )14/153(.   وهذان األمران جممع عليهماوحترم اخللوة 

 

ألجنبّية -  )14/155(  .واملشهور عند أصحابنا حترمي خلوة الّرجلني أو الّثالثة 
تفاق العلماء - لث معهما فهو حرام  ألجنبية من غري  ، وكذا لو كان معهما من ال وإذا خال األجنيب 

  .وجوده كالعدميستحى منه لصغره كابن سنتني وثالث وحنو ذلك، فإن 
مرأة أجنبية فهو حرام، خبالف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب،  - فإّن الصحيح  وكذا لو اجتمع رجال 

  .جوازه
                                                 

 .مث أوحى إليه صلى هللا عليه وسّلم أن املمسخ ال يتناسل 8
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ملرأة إال اذا كان يف مجع من : واملختار - ألمرد األجنّيب احلسن كاملرأة فتحرم اخللوة به حيث حرمت  أن اخللوة 
  .الرجال املصونني

  .يف حترمي اخللوة حيث حرمناها بني اخللوة يف صالة أو غريها وال فرق: قال أصحابنا  -
ن جيد امرأة أجنبية منقطعة يف الطريق أو حنو ذلك فيباح له : ويستثىن من هذا كله مواضع الضرورة  -

ا بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا ال اختالف فيه   )9/109(    .استصحا

حملرم والنوم ع   .ندها، وهذا كله جممع عليهوجتوز اخللوة 

)13/58()16/10)(15/87(  

  ]من هو احملرم؟[

  )14/153(.   واحملرم هو كّل من حرم عليه نكاحها على الّتأبيد لسبب مباح حلرمتها -

  

  ]هل كان الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم خيلو مع غري احملارم[

ا"   ".جاءت امرأة إىل رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم فخال 

  

  

س ومل تكن خلوة مطلقة وهي   ا سألته سؤاال خفيّا حبضرة  ّ خللوة أ هذه املرأة إّما حمرم له، وإّما املراد 
  )15/83(  )16/68(.  اخللوة املنهي عنها
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  )17/116(. من يركب املرأة على البعري وغريه ال يكّلمها إذا مل يكن حمرما إّال حلاجة -
ّن عند الّضرورة يف بريّة أو غريها  - وينبغي أن ميشي .... وينبغي حسن األدب مع األجنبيّات ال سّيما يف اخللوة 

 )17/116(.  قّدامها ال جبنبها وال وراءها

  

  ]احلمو املوت: معىن قوله[

  .مه وحنوهماتّفق أهل الّلغة على أّن األمحاء أقارب زوج املرأة كأبيه وعّمه وأخيه وابن أخيه وابن ع -
حلمو هنا - ئه وأبنائه: واملراد    .أقارب الّزوج غري آ
أّن اخلوف منه أكثر من غريه والّشّر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إىل املرأة واخللوة : ومعىن ذلك -

  )14/154(.   من غري أن ينكر عليه خبالف األجنيبّ 
مرأة وكانت زوجته  -   :أو حمرما له أن يقول هذه فالنة ليدفع ظّن الّسوء بهويستحّب ملن رؤي خاليا 
ألعذار الّصحيحة -   .يستحّب الّتحرز من الّتعرض لسوء ظّن النّاس يف اإلنسان وطلب الّسالمة واالعتذار 

  )14/156-157.( 

*************************************************************************  

  
  

  .اخلالفة اإلمارة،: ر: خليفة

*************************************************************************  
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  ].احلجاب، اجللباب: ذات الصلة: [اخلمار

  ).41- 14/40(. واخلمار هو ما يوضع على رأس املرأة

  

*************************************************************************  

  

  ]حّد اخلمر يف قسم احلدود: ذات الصلة: [اخلمر

  ]اخلمر من أسباب شيوع الفساد وانتشاره[

إذا شرب هذا الّشراب سكر فلم يبق له عقل وهاج به الّشّر فيضرب ابن عّمه اّلذي هو عنده من أحّب 
  )1/191(    .أحبابه، وهذه مفسدة عظيمة

  

  :  مجيع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى مخرا

بذة املتخذة من التمر والزهو والّزبيب وغريها تسّمى مخرا وهى حرام إذا كانت مسكرة، وهو مذهب األن -
  )13/148(  ) 13/153(    .اجلمهور

  )13/169(  .كّل مسكر فهو حرام وهو مخر -
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  ]ختّلل اخلمر[

  )13/149(. فإن ختلّلت من غري ختليل آدمّي حّلت ألّن اإلسكار هو علة الّتحرمي -
ا إذا انقلبت بنفسها خّال طهرتوأمجعوا  - ّ   )13/152(    .أ

  

  :حترمي ختليل اخلمر

لّتخليل، هذا إذا خللها خببز أو بصل أو مخرية أو غري  - وعند الشافعّي واجلمهور ال جيوز ختليل اخلمر وال تطهر 
قية على جناستها وينجس ما ألقى فيها وال يطهر هذا اخلّل بعده أ بدا ال بغسل وال ذلك ممّا يلقى فيها، فهي 

  .بغريه
ا وجهان ألصحابنا  - . أصّحهما تطهر: أّما إذا نقلت من الشمس إىل الظل أو من الظل إىل الشمس ففي طهار

  )13/152(  
لّتخليل وهو مذهبنا ومذهب اجلمهور وجّوزه أبوحنيفة -   )13/150(  .وال تطهر 

  

خلمر بوجه من الوجوه[   ] ال جيوز االنتفاع 

  )13/150(  . ها وقد اتفق عليه اجلمهوروال جيوز إمساك

  ]هل تكّسر أواين اخلمر؟[ 

  )11/5(. مذهب الشافعي واجلمهور أّن أواين اخلمر ال تكسر وال تشق بل يراق ما فيها -
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واحلكم يف أواين اخلمر ومجيع ظروفه سواء الفخار والزجاج والنحاس واحلديد واخلشب واجللود كلها تطهر  -
  )11/3) (13/151(  . لغسل والجيوز كسرها

  

  ]تصّرفات السكران[

ا  - من شرب دواء حلاجة فزال به عقله، أو شرب شيئا يظّنه خّال فكان مخرا، أو أكره على شرب اخلمر فشر
  .وسكر فهو يف حال الّسكر غري مكّلف، وال إمث عليه فيما يقع منه يف تلك احلال بال خالف

  . وأّما غرامة ما أتلفه فيجب يف ماله -
نون، فإّن الّضمان ال يشرتط فيه : ع العلماءوقد أمج - أّن ما أتلفه السكران من األموال يلزمه ضمانه كا

  ).145-13/144(  .الّتكليف، وهلذا أوجب هللا تعاىل يف كتابه يف قتل اخلطأ الّدية والكّفارة

  

  ]احلذر من السكران وحنوه[

لّسكر   ).146-13/145(  .خوفا من أن يبدو منه أمر مكروه لكونه مغلو 

ها يف اآلخرة   ّ   :يعاقب من شرب اخلمر إذا مل يتب منها أن مينعه إ
ا يف الّدنيا ا من فاخر شراب اجلّنة فيمنعها هذا العاصي بشر ّ ا يف اجلنة وإن دخلها فإ   .وحيرم شر

  )13/173(  

**************************************************************************  
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  الغنيمة: راجع: اخلمس

**************************************************************************  

  

  

  ].اخللوة:  ذات الّصلة: [اخلنثى

  :منع املخنث من الّدخول على الّنساء األجانب

رة : الّلغة قال أهل - املخنث هو بكسر الّنون وفتحها، وهو اّلذي يشبه الّنساء يف أخالقه وكالمه وحركاته، و
رة بتكّلف   .يكون هذا خلقه من األصل و

ومينع املخنث من الّدخول على الّنساء ومينعهّن من الّظهور عليه، وله حكم الّرجال الفحول الرّاغبني يف الّنساء  -
بوب ذكره وهللا أعلم  ).163-14/162(. يف هذا املعىن،  وكذا حكم اخلصّي وا

ن: قال العلماء - خالق النّ : املخّنث ضر ساء، وزيّهن وكالمهّن أحدمها من خلق كذلك ومل يتكّلف الّتخّلق 
ّن، بل هو خلقة خلقه هللا عليها، فهذا ال ذّم عليه وال عتب وال إمث وال عقوبة، ألنه معذور ال صنع له  وحركا

 .يف ذلك
ّن : الّضرب الثّاين من املخّنث  - ن وهيآ هو من مل يكن له ذلك خلقة، بل يتكّلف أخالق الّنساء وحركا

 .هذا هو املذموم اّلذي جاء يف األحاديث الّصحيحة لعنهوكالمهّن ويتزّ بزيّهّن، ف

  دار املعرفة 388-386\14و   ).14/163-165(
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  ]نفيه كما جاء يف حديث[

  .خيرج ويننفى إذا كان من أويل اإلربة ويتكّتم بذلك:قال العلماء  -
ي أن تصف املرأة  - ّن حبضرة الّرجال، وقد  املرأة لزوجها فكيف إذا وأيضا إذا وصف الّنساء وحماسنهّن وعورا

ّن على ما ال يطّلع عليه كثري من ! وصفها الّرجل للّرجال؟ وإذا ظهر منه أنّه يطلع من الّنساء وأجسامهّن وعورا
 ).163-14/162(    ! الّنساء، فكيف الّرجال؟

****************************************************************************  

  

  

  ].الكلب: ذات الّصلة[: خنزير

  ]هل يقتل اخلنزير يف بالد الكفر؟[

ّ إذا وجد اخلنزير يف دار الكفر أوغريها ومتكّنا من قتله قتلناه؛: املختار من مذهبنا ومذهب اجلمهور -   أ
طل: وقول من شّذ من أصحابنا وغريهم، فقال  -  )2/190(. يرتك إذا مل يكن فيه ضراوة قول 
هذا مذهبنا وذهب أكثر ) أي يف غسل جناسته سبع مرّات(حكم الكلب يف هذا كله  فحكمه: وأما اخلنزير -

  ).186- 3/185(.وهو قول الشافعي وهو قوّي يف الدليلالعلماء إىل أن اخلنزير ال يفتقر إىل غسله سبعا 

**************************************************************************  
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  :اخلوارج

م يرون أّن أصحاب الكبائر خيلدون يف الّنار وال خيرج منها من دخلها: ي اخلوارجرأ ّ   .هو أ
  )3/50(  

  ]:احلرورية: ومن أمسائهم[ 

لعراق   - ملد قرية  م نزلوا حروراء وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل، وحروراء بفتح احلاء و ّمسوا حرورية أل
  .قريبة من الكوفة

  )7/164(.  خلروجهم على اجلماعة،  وقيل خلروجهم عن طريق اجلماعة: ومسوا خوارج  -

 

م[   ]:صفا

  ". يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم" -1

ويالن أحدمها: قال القاضي  - م وال ينتفعون مبا تلوا منه وال هلم حّظ سوى تالوة الفم : فيه  معناه ال تفقهه قلو
ما تقطيع احلروف  .واحلنجرة واحللق إذ 

  )7/159(    .معناه ال يصعد هلم عمل وال تالوة وال يتقبل: والثاين  -

  ).164-7/163(. لكثرة حفظهمسهال : ومعناه".  يتلون كتاب هللا تعاىل لينا رطبا" -2

  

لتحالق".  سيماهم التحالق"  -3   . حلق الرؤوس: واملراد 
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واستدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس وال داللة فيه وإمنا هو عالمة هلم، والعالمة قد تكون حبرام  
  .وقد تكون مبباح

  .صغار األسنان صغار العقول: معناه". أحداث األسنان سفهاء االحالم" -4
معناه يف ظاهر األمر كقوهلم ال حكم اال  ونظائره من ". يقولون من خري قول الربيّة" - -5

  ).169-7/167(    .دعائهم إىل كتاب هللا تعاىل وهللا أعلم

  

  ]:اختالف العلماء يف كفر اخلوارج[

  .اخلوارجدليل ملن يكّفر ".  ميرقون منه كما ميرق السهم من الرمية"قوله صلى هللا عليه وسّلم   -
أن اخلوارج ال يكفرون، وكذلك القدرية ومجاهري املعتزلة وسائل أهل : ومذهب الشافعى ومجاهري أصحابه العلماء -

  )7/160(    .األهواء

وله ". هم شر اخللق أو من أشر اخللق: "ويف قوله صلى هللا عليه وسّلم  داللة ملن قال بتكفريهم و
  )7/167(  .اجلمهور أي شر املسلمني وحنو ذلك

  .أّن اخلوارج ال يكفرون كسائر أهل البدع: واملذهب الصحيح املختار اّلذى قاله األكثرون واحملّققون -
  )2/50(    )7/165(  

 

  ]:قتال اخلوارج[

  .جيب قتال اخلوارج والبغاة وهو إمجاع العلماء -
  .لكن ال جيّهز على جرحيهم وال يتبع منهزمهم وال يقتل أسريهم وال تباح أمواهلم -
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طلهم وهذا كله  وما  - مل خيرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب ال يقاتلون، بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم و
  ما مل يكفروا ببدعتهم؛

  ).170- 7/169(.  فان كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام املرتدين  -

  ]:إخبار النّيب صّلى هللا عليه وسّلم وقت خروجهم[

  ". من الناسخيرجون على حني فرقة "

  )7/166(  .وهو االفرتاق اّلذي كان بني علّي ومعاوية رضي هللا عنهما

  

  ]سبب خروجهم هو عدم فقههم[

طل: قال عليّ . ال حكم اال : قالوا" ا    ".كلمة حّق أريد 

ا اإلنكار على علّي } إن احلكم اال {: والكلمة أصلها صدق قال هللا تعاىل  يف لكنهم أرادوا 
  ).174-7/173(    .حتكيمه

  

 )16/99(. ّأّن ابن الّزبري كان مظلوما وأّن احلجاج ورفقته كانوا خوارج عليه: ومذهب أهل احلقّ  -

***************************************************************************  
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  .صالة اخلوف يف حرف الّصاد: راجع: اخلوف

*******************************************************************  

  .البيوع: راجع: خيار

*******************************************************************  

  

  ].اجلهاد: ذات الّصلة: [اخليل

  
  : فضيلة اخليل وأّن اخلري معقود بنواصيها 

ط اخليل واقتنائها للغزو وقتال  - ق إىل يوم القيامةيستحّب ر  .أعداء هللا وفضلها وخريها واجلهاد 

  

  )13/16(    .ويستحّب خدمة الرجل فرسه املعّدة للجهاد -

  

  :ما يكره من صفات اخليل

  ".كان رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يكره الّشكال من اخليل" 
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وهذا .  اليسرى، أو يده اليمىن ورجله اليسرىن يكون يف رجله اليمىن بياض ويف يده : وفّسره يف الّرواية الثّانية  -
  .الّتفسري أحد األقوال يف الّشكال

  .إمنا كرهه ألنّه على صورة املشكول: وقال العلماء -
  ).19-13/18(.  إذا كان مع ذلك أغّر زالت الكراهة لزوال شبه الّشكال: قال بعض العلماء -

***************************************************************************  

  

  ]اإلسبال: ذات الصلة: [اخليالء

ملّد واملخيلة والبطر والكرب والزهو والتبخرت كّلها مبعىن واحد، وهو حرام: قال العلماء  -   .اخليالء 
خال الّرجل خاال واختال اختياال إذا تكّرب وهو رجل خال أي متكّرب، وصاحب خال أي صاحب  : ويقال  -

  ).61-14/60(. كرب

  

  : حترمي التّبخرت يف املشي مع إعجابه بثيابه  
بينما رجل ميشي قد أعجبته مجّته وبرداه إذ خسف به األرض فهو : "قوله صّلى هللا عليه وسّلم 

  .جليم أي يتحّرك وينزل مضطر: يتجلجل". يتجلجل يف األرض حّىت تقوم الّساعة

  ).64-14/63(. هو إخبار عّمن قبل هذه األمة، وهذا هو الّصحيح: قيل

**************************************************************************  
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 حرف الّدال

******************************************  

  
  .احليوان: راجع: دابة

***********************************************************************  
  

سفر املرأة بغري : الّسفر. جواز  األكل من طعام الغنيمة يف دار احلرب- الغنيمة: راجع: دار احلرب
املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم [،  ]ال هجرة من مكة بعد الفتح: [اهلجرة. حمرم للضرورة

  ]. واخلري واجلهاد
***********************************************************************  

  
  
  

  .راجع الصالة: الّدار املغصوبة
***********************************************************************  

  
  

غ    الّد

غ - لد  : طهارة جلود امليتة 
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غ جلود  - غ على سبعة مذاهباختلف العلماء يف د لد ا  مذهب : أحدها: امليتة وطهار
غ مجيع جلود امليتة إّال الكلب واخلنزير واملتولد من أحدمها وغريه،  لد الشافعي أنه يطهر 
طنه وجيوز استعماله يف األشياء املائعة واليابسة، وال فرق بني  غ ظاهر اجللد و لد ويطهر 

 .مأكول اللحم وغريه
غ بكّل شيء ينّشف فضالت اجللد ويطيّبه ومينع من ورود الفساد عليه وذلك  و جيوز  - الّد

كالشت والشب والقرظ وقشور الّرمان وما أشبه ذلك من األدوية الطّاهرة، وال حيصل 
لرتاب والرماد وامللح على األصح يف اجلميع   .لتشميس عند وال 

الدوية النجسه كذرق احلمام والشب  - أصحهما عند : املتنجس؟ فيه وجهان وهل حيصل 
غ بال خالف، ولو كان دبغه بطاهر فهل  األصحاب حصوله، وجيب غسله بعد الفراغ من الد

  .حيتاج إىل غسله بعد الفراغ فيه وجهان
غ إىل فعل فاعل فلو أطارت الريح جلد ميته فوقع يف مدبغه طهر   - قال أصحابنا وال يفتقر الد

  .وهللا أعلم
غ جاز االنتفاع به بال خالف، وهل جيوز بيعه فيه قوالن للشافعي أصحهماوإذا طهر   - : لّد

  جيوز؛
  .ال جيوز حبال: وهل جيوز أكله؟ فيه ثالثة أوجه أو أقوال أصحها  -

 
ملختار يف مذهبنا أن  - غ فهل يطهر الّشعر الذي عليه تبعا للجلد إذا قلنا  لد واذا طهر اجللد 

غ اليؤثر فيه خبالف : الن للشافعي أصحهما وأشهرمهاشعر امليته جنس؟ فيه قو  اليطهر ألن الد
  .اجللد

غ يف االشياء الرطبة وجيوز يف اليابسات مع    - قال أصحابنا ال جيوز استعمال جلد امليتة قبل الد
  ).55-4/51(    .كراهته وهللا أعلم

*******************************************************************  
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  ].اجلّساسة، ابن صّياد: ذات الصلة: [الّدجال

  :ذكر الّدجال

  )1/79(.   كّل كّذاب فهو دّجال: مجع دّجال، قال ثعلب: فالّدّجالون

  )18/45(. من الّدجل وهو الّتمويه، وقد قيل غري ذلك: وتفسري الّدجال

  ]عقيدة أهل الّسّنة يف الّدّجال[

هذه األحاديث اّليت ذكرها مسلم وغريه يف قّصة الّدجال حّجة ملذهب أهل احلّق يف صّحة : قال القاضي
ويقتله ....... وجوده وأنّه شخص بعينه ابتلى هللا به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات هللا تعاىل

سنة ومجيع احملّدثني والفقهاء هذا مذهب أهل ال. عيسى صّلى هللا عليه وسّلم، ويثّبت هللا اّلذين آمنوا
  )18/58(. والّنظار

  

  ]موقف أهل البدع[

أنكر الّدجال وأبطل أمره  اخلوارج واجلهمية وبعض املعتزلة، ويرى البخارّي املعتزّيل وموافقوه من اجلهمية 
  )18/58(.  وغريهم أنّه صحيح الوجود ولكن اّلذي يّدعي خمارف وخياالت ال حقائق هلا
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  ]به إال اجلّهالال يغّرت [

وال يغّرت به إّال رعاع من النّاس لسّد احلاجة والفاقة رغبة يف سّد الّرمق أو تقية وخوفا من أذاه، ألّن فتنته 
عظيمة جدا تدهش العقول وحتّري األلباب مع سرعة مروره يف األمر، فال ميكث حبيث يتأمل الّضعفاء 

  )18/59(.  ّدقه يف هذه احلالةحاله، ودالئل احلدوث فيه والّنقص فيصّدقه من ص

  ]حتذير األنبياء منه[

  .هذا اإلنذار لعظم فتنته وشدة أمرها". ما من نّيب إّال وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه"

)18/55(  

  ]مل ّمسي مسيحا؟[

ل ألنّه أعور، واألعور يسّمى مسيحا، وقي: فقيل ّمسي بذلك ألنّه ممسوح العني، وقيل: وأما الّدّجال 
  )2/234(.  ملسحه األرض حني خروجه، وقيل غري ذلك

ا[   ]عالماته اّليت يعرف 

عور أال وإّن املسيح الّدجال أعور العني اليمىن"   ..".إّن هللا تبارك وتعاىل ليس 

  

هلمز ال ضوء فيها واألخرى طافية بال : والعور يف الّلغة العيب، وعيناه معيبتان عورا، وأّن إحدامها طافئة 
تئة   .مهزة ظاهرة 
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ّجاها فقال"   ."يقرأه كّل مؤمن كاتب وغري كاتب! "ك ف ر: مكتوب بني عينيه كافر، مثّ 

ا كتابة حقيقة جعلها هللا آية وعالمة من : والّصحيح اّلذي عليه احملّققون  ّ أّن هذه الكتابة على ظاهرها وأ
تعاىل لكّل مسلم كاتب وغري كاتب وخيفيها  مجلة العالمات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله ويظهرها هللا

  )18/61).(60-18/59(.  عّمن أراد شقاوته وفتنته وال امتناع يف ذلك

  

  ]ومن صفاته الّذميمه[

  ).235-2/233)(18/65(.  أنّه شديد جعودة الّشعر، وهي مباعدة للجعودة احملبوبة

  

  ]من أين خيرج؟[

خلاء املعجمة وتشديد الّالم " خلة: "وذكر اهلرويّ : قال القاضي".إنه خارج خّلة بني الّشام والعراق"
نّه ما بني البلدين   )18/65(.   املفتوحتني وفّسره 

  )18/83(.  واملراد إثبات أنّه يف جهات املشرق". من قبل املشرق ما هو: "قال صّلى هللا عليه وسّلم

  

  ]جتواله يف األرض لإلفساد[

  )18/65(.  الفساد أو أشّد الفساد واإلسراع فيه: والعيث. "فعاث ميينا وعاث مشاال"
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  ]طول الوقت بعد خروجه[

مكم" مه كأ ّ هذا احلديث على ظاهره، : قال العلماء".  يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أ
م الثالثة طويلة على هذا القدر املذكور يف احلديث   )18/65(.  وهذه األّ

  

مه الطويلة؟كيف تؤّدى العبا[   ]دات املوقوتة يف أ

  ".ال، أقدروا له قدره:  رسول هللا فذلك اليوم اّلذي كسنة أتكفينا فيه صالة يوم؟ قال"قيل 

  )18/66(. هذا حكم خمصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الّشرع: فقال القاضي وغريه 

  

  ]أتباعه[

  )18/85(". أصبهان سبعون ألفايتبع الّدجال من يهود : "قال صّلى هللا عليه وسّلم

  

خلوارق[   ]فتنته الّناس 

  . املراد أكرب فتنة وأعظم شوكة".  ما بني خلق آدم إىل قيام الّساعة خلق أكرب من الّدّجال"
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)18/86-87.(  

ره جّنة" ر و ر فجنّته  هذا من مجلة فتنته امتحن هللا تعاىل به عباده ليحّق : قال العلماء".  معه جنة و
  )18/61(.  ّق ويبطل الباطل ّمث يفضحه ويظهر للنّاس عجزهاحل

  ".فرتوح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمّده خواصر"

  

  .فمعناه ترجع آخر الّنهار، والسارحة هي املاشية اّليت تسرح أي تذهب أّول الّنهار إىل املرعى: أّما تروح 

  )18/66(. وهي األعاىل واألسنمة مجع ذروة بضّم الّذال وكسرها فبضّم الّذال املعجمة: وأما الذرى 

)18/74-75.(  

  

ه[ - ّ   ]قتله الّرجل املؤمن مثّ إحياؤه إ
: أرأيتم إن قتلت هذا ّمث أحييته أتشكون يف األمر؟ فيقولون: "وأّما قول الّدّجال: قال املازري -

  ".ال
.  وحيتمل أّن الذين قالوا ال نشك هم مصّدقوه من اليهود وغريهم ممّن قدر هللا تعاىل شقاوته -

)18/72(  
. أنه جيعل بني اجلزلتني مقدار رميته" رمية الغرض"ومعىن " فيقطعه جزلتني رمية الغرض" -

)18/67( 
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  ]من هذا الّرجل اّلذي يقتله مثّ حيييه؟[

  ".الّرجل هو اخلضر عليه الّسالمإّن هذا ": يقال: قال أبو إسحاق

هو إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم، وكذا قال معمر يف جامعه يف أثر هذا : أبو إسحاق هذا 
  9.احلديث كما ذكره بن سفيان، وهذا تصريح منه حبياة اخلضر عليه الّسالم وهو الصحيح

)18/72(  

  ]كيف يتعامل مع خوارقه[

را: "مقال صّلى هللا عليه وسلّ     )18/61(". فإّما أدركّن أحد فليأت الّنهر اّلذي يراه 

  

  ]ال يدخل مكة واملدينة[

هو بكسر الّنون أي طرقها وفجاجها وهو مجع نقب، وهو الطّريق ". حمرم عليه أن يدخل نقاب املدينة"
  )18/71(.   بني جبلني

  

                                                 
وهذا الذي قاله  أبو إسحاق . يف حرف اخلاء ما هو الراجح يف شخصيته وحياته" اخلضر"وقد قدمنا يف مبحث : قلت 9

بت ت فيه حديث مرفوع وال أثر    .رمحه هللا مل 
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  ]نزول عيسى ابن مرمي عليه السالم وقتله الدجال[

نزول عيسى عليه السالم وقتله الدجال حّق وصحيح عند أهل : رمحه هللا تعاىلقال القاضي  -
  .الّسّنة لألحاديث الّصحيحة يف ذلك، وليس يف العقل وال يف الّشرع ما يبطله فوجب اثباته

وليس املراد بنزول عيسى عليه الّسالم أنّه ينزل نبّيا بشرع ينسخ شرعنا، وال يف هذه األحاديث  -
: شيء من هذا، بل صحت هذه األحاديث هنا وما سبق يف كتاب االميان وغريهاوال يف غريها 

  ).76-18/75(.  أنّه ينزل حكما مقسطا حبكم شرعنا وحييي من أمور شرعنا ما هجره الّناس

)18/67-68.(  

  

  ]قوم يسلمون من فتنه[

يت عيسى صّلى هللا عليه وسّلم قوما قد عصمهم هللا منه فيمسح عن "   ".وجوههممثّ 

)18/68(  

*************************************************************************  
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  ]األذكار: ذات الصلة: [الّدعاء

  )17/40(    .الّدعاء عبادة

  )17/39(    .حيرص على الدعاء يف الّسحر

  :يعزم يف الّدعاء وال يقول إن شئت -
يف طلبها واحلزم من غري ضعف يف الطّلب وال تعليق على  عزم املسألة الّشّدة: قال العلماء -

  .ويستحّب اجلزم يف الطّلب ويكره الّتعليق على املشيئة.مشيئة وحنوها
.  سبب الكراهة أّن يف هذا اللفظ صورة االستعفاء على املطلوب واملطلوب منه: وقيل -

)17/6-7.(  

  

  :كراهة الّدعاء بتعجيل العقوبة يف الّدنيا

  .عن الّدعاء بتعجيل العقوبة، ويكره متّين البالء لئّال يتضجر منه ويسخطه ورّمبا شكا ورد الّنهي

)17/13(  

ملهّمات   )16/108(.   ويستحّب الوضوء للّصالة عند الّدعاء 

لّلهم آتنا يف الّدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار   :فضل الّدعاء 
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ا كانت أكثر دعا: ذكر يف احلديث ّ   .ء الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم ملا مجعته من خريات اآلخرة والّدنياأ

)17/16(  

  

  :معىن هذا الّدعاء

ا يف الدنيا العبادة والعافية، ويف اآلخرة اجلّنة واملغفرة، وقيل احلسنة تعّم الّدنيا واآلخرة: أظهر األقوال ّ   . أ

)17/13(  

  )12/152(    .يستحّب تكرير الدعاء ثال  ]تكرير الّدعاء[

  )14/176(.  يستحّب الّدعاء عند حصول األمور املكروهات وتكريره وحسن االلتجاء إىل هللا تعاىل

  

  ]بدء اإلنسان بنفسه: من آدب الّدعاء[

فاألدب فيها : يستحّب ابتداء اإلنسان بنفسه يف الّدعاء وشبهه من أمور االخرة،  وأّما حظوظ الّدنيا
  )15/144(  .سهاإليثار وتقدمي غريه على نف

  ]رفع اليدين يف الّدعاء[

أنّه مل يرفع يديه إال يف ثالثة " :يستحّب الدعاء ويستحّب رفع اليدين فيه، واحلديث اّلذي رواه أنس
  )16/60(  .حممول على أنّه مل يره، وإّال فقد ثبت الّرفع يف مواطن كثرية فوق ثالثني موطنا" مواطن
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  ]رفع البصر إىل لّسماء[

فكرهه شريح : اضي عياض واختلفوا يف كراهة رفع البصر إىل السماء يف الدعاء يف غري الصالةقال الق
  )4/152(  . وآخرون، وجوزه األكثرون

  

  ]هل الّسماء قبلة الّدعاء؟[

السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصالة وال ينكر رفع األبصار إليها كما ال يكره : األكثرون قالوا
  )4/152(    .}ويف السماء رزقكم وما توعدون{قال هللا تعاىل رفع اليد 

  

  :استحباب الّدعاء عند صياح الّديك

لّتضرّع واإلخالص: قال القاضي م  مني املألئكة على الّدعاء واستغفارهم وشهاد   .سببه رجاء 

م   )17/47(  .ويستحّب الّدعاء عند حضور الّصاحلني والّتربّك 
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  ]ملومهةالبعد عن األلفاظ ا[

ه أغضبتكم؟ قالوا" ال ويغفر لك : قل: قال بعضهم: قال القاضي "ال، يغفر هللا لك  أخيّ :  إخو
  )16/66(.   هللا

  ]طلب الّدعاء من الصاحلني[

  )16/95(.  يستحّب طلب الّدعاء واالستغفار من أهل الّصالح وإن كان الطّالب أفضل منهم

  

  :فضل الّدعاء للمسلمني بظهر الغيب

ورد فضل يف الّدعاء ألخيه املسلم بظهر الغيب ولو دعا جلماعة من املسلمني حصلت هذه الفضيلة، ولو 
دعا جلملة املسلمني فالظّاهر حصوهلا أيضا، وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو ألخيه 

ا تستجاب وحيصل له مثلها ّ   )17/49(  .املسلم بتلك الّدعوة أل

  

  )5/177(. جيوز الّدعاء إلنسان معّني وعلى معّني 

  )6/76(. ينبغي الدعاء ملن أصاب اإلنسان من جهته خريا وان مل يقصده ذلك اإلنسان  -
  )14/14(.  ويدعى للمحسن واخلادم وملن سيفعل خريا -

  
  :]تربت ميينك: كلمات ظاهرها الدعاء على الشخص[
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ا كلمة أصلها افتقرت ولكن العرب اعتادت استعماله : واألصّح األقوى الذي عليه احملققون ىف معناه أ
  )3/221(. غري قاصدة حقيقة معناها األصلى

  

  

  

  ]الّدعاء على الظّامل[

عثر، وقيل هلك، وقيل لزمه الشر، وقيل بعد، وقيل سقط : ومعناه". تعس مسطح: "لقول أّم مسطح
  )17/107(.  بوجهه خاصة

  ]:الّدعاء على الكافرين[

لصحة وطيب بالدهم والربكة  ألمراض واألسقام واهلالك، والدعاء للمسلمني  يشرع الدعاء على الكفار 
) 12/152) (9/150(  .وهذا مذهب العلماء كافة. فيها وكشف الضر والشدائد عنهم

)9/219(  

  

  )5/177(. وجيوز لعن الكفار وطائفة معينة منهم -

  ] موقف بعض الّصوفية واملعتزلة من الّدعاء[

أنه ال فائده : أن الدعاء قدح يف التوكل والرضا وأنه ينبغي تركه قول املعتزلة: قول بعض املتصوفة -
  )9/150(    .يف الدعاء مع سبق القدر
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ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة وال يستجاب منه إال ما سبق به القدر وهللا   -
  )9/150(   .أعلم

    

  :الّدعوات والتعّوذات

  )3/21(  .والّدعوات تكون حبسب املواطن فيدعى يف كّل موطن مبا يليق به
ملاء  ورد تعوذه صّلى هللا عليه وسّلم من فتنة القرب وعذاب القرب وفتنة املسيح الّدجال، وغسل اخلطا 

  )17/28(  .والثلج

  

م[  لسالمة من اآل   ]الدعاء 

  ".اللهّم اجعلين مثلها"الّرضيع يف اجلارية اّليت نسبوها إىل السرقة ومل تسرق فيه قول  -
طل    - أي الّلهم اجعلين ساملا من املعاصي كما هي ساملة، وليس املراد مثلها يف الّنسبة إىل 

  ).108-16/107(    .تكون منه بر

  

  

  :الّدعاء عند الّنوم

: وضوءك للّصالة مثّ اضطجع على شّقك األمين مثّ قلاذا أخذت مضجعك فتوّضأ : "يف حديث الرباء
  .إىل آخره" الّلهّم إّين أسلمت وجهي اليك
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  )17/32(. إذا أردت الّنوم يف مضجعك فتوّضأ، واملضجع بفتح امليم: معناه

  وحكمة الّدعاء عند إرادة الّنوم أن تكون خامتة أعماله كما سبق؛: قال العلماء

  )17/35(  .ّول عمله بذكر الّتوحيد والكلم الطّيبوحكمته إذا أصبح أن يكون أ 

إلزار[   ]نفض الفراش 

ت،  يستحّب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئّال يكون فيه حّية أو عقرب أو غريمها من املؤذ
  ).38-17/37(.   ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئال حيصل يف يده مكروه إن كان هناك

  ]ورة على حاهلاإبقاء األلفاظ املأث[ 

يف الذّكر والدعاء ينبغي فيه االقتصار على الّلفظ الوارد حبروفه، وقد يتعّلق اجلزاء بتلك احلروف، ولعّله 
ذه الكلمات فيتعّني أداؤها حبروفها، وهذا القول حسن   )17/33(.  أوحي إليه صّلى هللا عليه وسّلم 

  ]ذّم الّسجع املتكلَّف[

موم يف الّدعاء هو املتكّلف فإنّه يذهب اخلشوع واخلضوع واإلخالص الّسجع املذ: قال العلماء -
  .ويلهي عن الّضراعة واالفتقار وفراغ القلب

س   - فأّما ما حصل بال تكّلف وال إعمال فكر لكمال الفصاحة وحنو ذلك أوكان حمفوظا فال 
  )17/41(  .به بل هو حسن

 

  )17/44(.  ومه الّسنةالّداعي ينبغي أن حيرص على تسديد علمه وتقوميه ولز  -

  :دعاء الكرب
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  )17/47(    .ينبغي االعتناء به واإلكثار منه عند الكرب واألمور العظيمة
  

مجاع الفقهاء[    ]إتيان الّدعاء أفضل من تركه 

يستحّب الّدعاء واالستعاذة من كّل األشياء املذكورة وما ىف معناها، وهذا هو الّصحيح اّلذي أمجع عليه 
  )17/30(. العلماء وأهل الفتاوى يف األمصار

  )17/52(.  ينبغي إدامة الّدعاء وأن ال يستبطئ اإلجابةو: ويستجاب للّداعي ما مل يعجل

هل الّشرف يف الّدين والّطهارة من الكبائر دون املصّرين  والفضائل املذكورة يف األذكار ال ختتصّ 
  )17/48(  .وغريهم

************************************************************************ 
  
  
  

  .اجلاهلية: راجع: دعوى
************************************************************************ 

  
  

  .ميني: القضاء، الشهادة: عراج: دعاوي
************************************************************************ 
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  :الّدعوة

  ]حاجة الناس إىل الدعوة قبل البعثة[

م وعجمهم إّال بقا من أهل الكتاب" - ".  وان هللا تعاىل نظر إىل أهل األرض فمقتهم عر
  .املقت أشّد البغض

ذا املقت والّنظر ما قبل بعثة رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم  -   .واملراد 
-17/197(. الباقون على الّتمسك بدينهم احلّق من غري تبديل: واملراد ببقا أهل الكتاب  -

198.(  

  

  ]االبتالء: من احلكم يف البعثة[ 

  ".إمنا بعثتك ألبتليك وأبتلى بك: "قوله سبحانه وتعاىل  -
متحنك مبا يظهر منك من قيامك مبا أمرتك به من تبليغ الّرسالة وغري ذلك من أل: معناه  -

اجلهاد يف هللا حّق جهاده، والّصرب يف هللا تعاىل وغري ذلك، وأبتلى بك من أرسلتك إليهم، 
لعداوة والكفر، ومن ينافق .فمنهم من يظهر إميانه وخيلص ىف طاعاته، ومن يتخّلف ويتأبّد 

  )17/198(  
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  ]من دعا إىل خري فضل[

  )11/36(.  تستحّب الداللة على اخلري -
أّن له ثوا بذلك الفعل كما : واملراد مبثل أجر فاعله". من دّل على خري فله مثل أجر فاعله" -

ما سواء   )13/39(  . أّن لفاعله ثوا واليلزم أن يكون قدر ثوا

  

  ]من دعا إىل اخلري أو إىل الّشرّ [

سّن األمور احلسنة وحترمي سّن األمور السيئة، وأّن من سّن سنة ورد احلّث على استحباب  -
ا إىل يوم القيامة، ومن سّن سّنة سّيئة كان عليه مثل  حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل 

ا إىل يوم القيامة   .وزر كّل من يعمل 
م   - بعيه، سواء  ومن دعا إىل هدى كان له مثل أجور متابعيه؛ أو إىل ضاللة كان عليه مثل آ

  ).227-16/226(  كان ذلك اهلدي والّضاللة هو اّلذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه؛

  

  ]:اهلداية بيد هللا[

رادة هللا : عند أصحابنا وسائر أهل السنة دي هللا اهتدى و أّن املهتدي هو من هداه هللا و
ملهتدون، ومل يرد هداية تعاىل ذلك، وأنّه سبحانه وتعاىل إّمنا أراد هداية بعض عباده وهم ا

  )16/133(  .اآلخرين، ولو أرادها الهتدوا

  :االقتصاد يف املوعظة
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  )17/163(. االقتصاد يف املوعظة مطلوب لئال متّلها القلوب فيفوت مقصودها

أّن التّبليغ واجب علّي : معناه". اللهّم هل بّلغت الّلهم اشهد:  "قوله صّلى هللا عليه وسّلم
  ).97- 3/96(  .يل بهوقد بّلغت فاشهد 

********************************************************************  
  
  

  .املعجزات: راجع: دالئل النّبّوة
********************************************************************  

  
  

  :الدلك
ن املاء على األعضاء وال   واتفق اجلمهور على أنه يكفي يف غسل األعضاء يف الوضوء والغسل جر

شرتاطه وهللا أعلم   )3/229)  (3/107(    .يشرتط الدلك وانفرد مالك واملزين 
********************************************************************  

  
  
  

 ].القتل: ذات الّصلة: [الّدم
  

مجاع املسلمني: جناسة الدم وكيفية غسله   )3/200(  .والدم جنس وهو 
 )7/163(  دم املسلم معصوم -

  )8/182(  :وجاء يف أدلة كثرية تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال -
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  :ما يباح به دم املسلم  

مجاع املسلمني - حلجارة حىت ميوت وهذا    .ثبت قتل الزاين احملصن، واملراد رمجه 
لنفس" -   .فاملراد به القصاص بشرطه" والنفس 
ّي رّدة كانت فيجب " والتارك لدينه املفارق للجماعة" - فهو عام يف كل مرتّد عن اإلسالم 

ويتناول أيضا كّل خارج عن اجلماعة ببدعة أو بغي أوغريمها، وكذا .قتله إن مل يرجع إىل اإلسالم
  .وهللا أعلم. اخلوارج

  )11/165(  .الصائل وحنوه، فيباح قتله يف الدفعوهذا عام خيّص منه  -

  

ا أّول ما يقضي فيه بني الّناس يوم القيامة ّ لّدماء يف اآلخرة وأ ازاة    :ا

  . وأول فيما حياسب فيما بني العبد وبني هللا تعاىل الصالة وفيما بني العباد الّدماء -
  )11/167(. ويف ذلك تغليظ أمر الّدماء -

********************************************************************  

  

  .الّتداوي: راجع: الّدواء

********************************************************************  

  

  .صوم الّدهر-الّنهي عن سّب الّدهر، والصيام-اآلداب: راجع: الّدهر
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*****************************************************************  

  

  

  :الدية

  ]العاقلة[

  :وجوب الدية يف قتل اخلطأ وشبه العمد على عاقلة اجلاين -
الشيء الصغري اّلذي ال يقصد به القتل غالبا، يكون شبه عمد وجتب فيه الدية على العاقلة وال  -

 )11/177(  . جيب فيه قصاص وال دية على اجلاين وهذا مذهب الشافعي واجلماهري

  

ئه: وقال الفقهاء - .  إّن دية اخلطأ على العاقلة إمنا ختتص بعصبات القاتل سوى أبنائه وآ
)11/179(  

ء واألبناء وإن علوا  - الدية يف قتل اخلطأ وعمد اخلطأ جتب على العاقلة وهم العصبات سواء اآل
  )10/150(  .أو سفلوا

  

  ]هل حتمل العاقلة دية  كّل خطإ؟ [
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الّساحر بسحره إنسا واعرتف أنّه مات بسحره وأنّه يقتل غالبا لزمه فإذا قتل : قال أصحابنا -
القصاص، وإن قال مات به ولكّنه قد يقتل وقد ال فال قصاص، وجتب الّدية والكّفارة، وتكون 

عرتاف اجلاين الّدية يف ماله العلى عاقلته،   .ألّن العاقلة ال حتمل ما ثبت 
ل: قال أصحابنا  - عرتاف الّساحر وهللا أعلموال يتصّور القتل  لبّينة وإّمنا يتصّور  .  ّسحر 

)14/176( 

  

  :دية اجلنني -
  .واتّفق العلماء على أن ديّة اجلنني هي الغرّة سواء كان اجلنني ذكرا أو أنثى -
قصها أو كان مضغة تصّور فيها خلق آدمّي، ففي كّل  - وسواء كان خلقه كامل األعضاء أم 

إلمجاع   .ذلك الغرة 
ذا كلهواع - إذا انفصل اجلنني ميتا، أما إذا انفصل حيّا مث مات فيجب فيه كمال : لم أن املراد 

دية الكبري، فإن كان ذكرا وجب مائة بعري وإن كان أنثى فخمسون وهذا جممع عليه، وسواء يف 
  .هذا كله العمد واخلطأ

  .يومىت وجبت الغرّة فهي على العاقلة ال على اجلاين، هذا مذهب الشافع  -
لغرة -   ).176-11/175(  .عبد أو أمة وهو إسم لكّل واحد منهما: واملراد 

  

  ]:زوال العقل ال يسقط الّدية[

  .أمجع العلماء على أن النائم ليس مبكلف، وإمنا جيب عليه قضاء الصالة -
التّفاق   - وأما إذا أتلف النائم بيده أو غريها من أعضائه شيئا يف حال نومه فيجب ضمانه 

إلمجاع، بل لو أتلف  وليس ذلك تكليفا للنائم، ألن غرامة املتلفات ال يشرتط هلا الّتكليف 
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التفاق نون أو الغافل وغريهم ممن ال تكليف عليه شيئا وجب ضمانه  .الصيب أو ا
  )5/186(  

  ]دفع الّدية من األموال العامة إلصالح ذات البني[

  )148-11/147(  . وإمنا تدفع قطعا للنزاع وإصالحا لذات البني

  

  ]جناية البهائم[

إتالفها سواء كان : واملراد جبرح العجماء.   أي هدر: جرح العجماء واملعدن والبئر جبار   -
لنّ .جبرح أو غريه للّيل بغري تفريط من وهذا حممول على ما إذا أتلفت شيئا  هار، أو أتلفت 

  .مالكها أو أتلفت شيئا وليس معها أحد، فهذا غري مضمون
فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها وحنوه وجب   -

ضمانه يف مال اّلذي هو معها سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعريا أو غاصبا أو موّدعا أو 
. وكيال أو غريه إّال أن تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة اّلذي معها، والكّفارة يف ماله

)11/225(  

  

  ]احلفرة إذا سقط فيها اإلنسان من يضمن ؟[ 

ا مار فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء  - الرجل حيفر معد يف ملكه أو يف موات فيمّر 
ان يف ذلك،  وكذا البئر، وكذا لو استأجره حلفرها يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فال ضم

  .فوقعت عليه فمات فال ضمان
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فأما إذا حفر البئر يف طريق املسلمني أو يف ملك غريه بغري إذنه فتلف فيها إنسان فيجب   -
  .ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة يف مال احلافر

ا غري اآلدمّي وجب ضمانه يف مال احلافر  -   )11/226(  .وإن تلف 

*******************************************************************  

  

  

  :الّدير

... كنيسة منقطعة عن العمارة تنقطع فيها رهبان الّنصارى لتعّبدهم وهو مبعىن الصومعة: الّدير
  )16/105(.  وهي حنو املنارة ينقطعون فيها عن الوصول إليهم والدخول عليهم

*********************************************************************  

  
  
  
  
  

  ]اإلفالس: ذات الصلة: [الّدين

  ]خطورة الّدين وأّن الّشهادة يف سبيل هللا ال تكّفره[
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. اجلهاد والّشهادة وغريمها من أعمال الّرب ال يكفر حقوق اآلدميني، وإّمنا يكّفر حقوق هللا تعاىل
)13/29(  

  )5/228(  .يستحّب أداء الّدين زائدا وهللا أعلم -

عند أصحابنا الّدين املتعلق بعني املال يقدم على الكفن، وذلك كالعبد اجلاين واملرهون واملال  -
فالس وحنو ذلك لرجوع  ئعه    )7/6(    .الذي تعلقت به زكاة أو حق 

  ]من مات وعليه دين[ 
عليه وال فرق بني أن يقضيه عنه وارث أو غريه فيربأ يقضى الدين عن امليت، وقد أمجعت األمة  -

  ).27-8/26(    .به بال خالف

ا  - وأما احلقوق املالية الثابتة على امليت، فإن كان له تركة وجب قضاؤها منها سواء أوصى 
امليت أم ال ويكون ذلك من رأس املال، سواء ديون هللا تعاىل كالزّكاة واحلج والنذر والكفارة 

  .م وحنو ذلكوبدل الصو 
.   ودين اآلدمّي إن مل يكن للميت تركة مل يلزم الوارث قضاء دينه لكن يستحب له ولغريه قضاؤه  -

)11/84 ( 
احلقوق الواجبة على امليت تقضى، فأما احلقوق املالية فمجمع عليها، وأما البدنية ففيها  -

امليت من زكاة وكفارة أّن احلقوق املالية الواجبة على : مثّ مذهب الشافعي وطائفة.  خالف
ا أم ال كديون اآلدمي   ).97- 11/96(. ونذر جيب قضاؤها سواء أوصى 

  

  قضاء الّدين عن املّيت املعسر هل كان واجبا على الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم؟
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واخلالف وجهان . تربع منه: كان هذا القضاء واجبا عليه صلى هللا عليه و سلم؛ وقيل: وقيل -
  .وغريهمألصحابنا 

جيب قضاؤه من بيت املال؛ : واختلف أصحابنا يف قضاء دين من مات وعليه دين، فقيل  -
  )11/60(. ال جيب: وقيل

  :استحباب الوضع من الدين

س مبثل هذا  يطلب من صاحب احلّق أن يضع عنه بعض الّدين ويرفق به يف االستيفاء واملطالبة، وال 
  . إهانة النفس أو اإليذاء وحنو ذلك إال من ضرورة وهللا أعلمولكن بشرط أن ال ينتهي إىل اإلحلاح و 

)10/219-220.(  

  :فضل إنظار املعسر والتجاوز يف االقتضاء من املوسر واملعسر  

ورد فضل يف إنظار املعسر والوضع عنه إما كل الدين وإما بعضه من كثري أو قليل وفضل  -
. من موسر أو معسر وفضل الوضع من الّدين املساحمة يف االقتضاء ويف االستيفاء سواء استوىف

)10/224(  
  .املعسر ال حتل مطالبته وال مالزمته وال سجنه، وبه قال الشافعي ومالك ومجهورهم -
  .يسلم إىل الغرماء مجيع مال املفلس ما مل يقض دينهم وال يرتك للمفلس سوى ثيابه وحنوها -

)10/218(  

  

  ]حترمي مطل الغينّ [
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املطل منع قضاء ما استحق أداؤه، فمطل الغىن ظلم وحرام، ومطل غري : قال القاضي وغريه   -
الغّين ليس بظلم وال حرام، ألنه معذور ولو كان غنيّا ولكّنه ليس متمكنا من األداء لغيبة املال 

  .أو لغري ذلك جاز له التأخري إىل االمكان
ة أم ال ترد شهادته حىت يتكرر ذلك منه واملماطل هل يفسق وترد شهادته مبطله مرة واحد -

  )10/227(  .ويصري عادة؟ مقتضى مذهبنا اشرتاط التكرار

  ]الشفاعة ألصحاب الّديون[

  .شفع ملسو هيلع هللا ىلص للحجام أيب طيبة، وجتوز الشفاعة إىل أصحاب احلقوق والديون يف أن خيففوا منها -
  )10/242(  

دة يف أداء الدين وإرجاح   )11/33(  . الوزن وتستحّب الز

  

*************************************************************************  
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  حرف الّذال

********************************************************************  

  

  :الّذبح

  ]الّتسمية، وهل هي واجبة أم سّنة؟[

لتسمية على إرسال  - الّصيد، وقد أمجع املسلمون على الّتسمية عند اإلرسال على ورد األمر 
  .الصيد وعند الّذبح والّنحر

ا سّنة، فلو تركها سهوا أو   - ّ واختلفوا يف أّن ذلك واجب أم سّنة؟ فمذهب الّشافعي وطائفة أ
  .عمدا حّل الّصيد والّذبيحة

  .تركها عمدا فال إن تركها سهوا حّلت الّذبيحة والّصيد وإن: وقال مجاهري العلماء -
ا عند أكل كّل طعام وشرب كّل شراب -   .فهذه الّتسمية هي املأمور 
  ).74-13/73(  .وقد أمجع املسلمون على من أكل مرتوك الّتسمية ليس بفاسق -

  :حترمي الّذبح لغري هللا تعاىل ولعن فاعله
سم غري هللا تعاىل، كمن ذبح للّصنم او الّصليب أو ملوسى : املراد به الّذبح لغري هللا أن يذبح 

أولعيسى صّلى هللا عليهما أو للكعبة وحنو ذلك، فكّل هذا حرام وال حتّل هذه الذبيحة، سواء  
، نّص عليه الّشافعّي واتّفق عليه أصحابنا ّ   .كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهود

)13/141(  
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ئح أهل الكتاب[    ]ذ

ئح أهل الكتاب، وهو جممع عليه ومل خيالف إال الشيعة، ومذهبنا ومذهب اجلمهور - : حيّل ذ
حتها سواء مسوا هللا تعاىل عليها أم ال   .إ

ال حيّل إال أن يسّموا هللا تعاىل، فأما إذا ذحبوا على اسم املسيح أو كنيسة : وقال مجاهري العلماء  -
 ).103-12/102(  .ك الذبيحةوحنوها فال حتل تل

-   

حسان الّذبح والقتل وحتديد الّشفرة   :األمر 

ئح والقتل قصاصا ويف ". فأحسنوا القتلة: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم - عام يف كل قتيل من الّذ
  .حّد وحنو ذلك

ىل ويستحّب أن ال حيّد الّسكني حبضرة الّذبيحة، وأن ال يذبح واحدة حبضرة أخرى، وال جيرها إ -
  )13/107(.  مذحبها

  

ر الّدم إّال الّسّن والظّفر وسائرالعظام    :جواز الّذبح بكّل ما أ

  .يشرتط يف الذّكاة ما يقطع وجيرى الّدم وال يكفي رّضها ودمغها مبا ال جيري الّدم -
ار الّدم متيز حالل الّلحم والّشحم من : قال بعض العلماء - واحلكمة يف اشرتاط الّذبح وإ

  .وتنبيه على أن حترمي امليتة لبقاء دمها حرامهما،
  .وجيوز الّذبح بكّل حمّدد يقطع إّال الظّفر والسّن وسائر العظام  -
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ت، وسواء املّتصل واملنفصل الطّاهر : أّما الظفر  - فيدخل فيه ظفر اآلدمّي وغريه من كّل احليوا
 .والّنجس، فكّله ال جتوز الذّكاة به

  

فيدخل فيه سّن اآلدمّي وغريه الطّاهر والّنجس واملتصل واملنفصل ويلحق به سائر : وأّما الّسنّ   -
  . العظام من كّل احليوان املتصل منها واملنفصل الطّاهر والّنجس فكّله الجتوز الذّكاة بشيء منه

)13/122-123.(  

لعظم والظفر[   ]احلكمة يف الّنهي عن الذبح 

لدم" أّما السّن فعظم" -   .ويتنجس 
لكفار وهذا شعار هلم". وأما الظفر فمدى احلبشة" - ينا عن الّتشّبه  . وهم كّفار وقد 

)13/124-125.(  

ر الّدم وذكر اسم هللا "جيوز لقوله صلى هللا عليه وسّلم ] الّتذكية بقشور القصب[ كّل ما أ
  )13/127(". فكل ليس السّن والظّفر

  

  ]كيف حتصل الذّكاة؟[

ال حتصل الذّكاة إّال بقطع احللقوم واملرئ بكماهلما، : لشافعي وأصحابه وموافقوهمقال ا  -
  .ويستحّب قطع الودجني واليشرتط

وجيوز ذبح املنحور وحنر املذبوح، وقد جّوزه العلماء كافّة إّال داود فمنعهما، وكرهه مالك كراهة  -
حة ذبح امل   .نحور دون حنر املذبوحتنزيه، ويف رواية كراهة حترمي، ويف رواية عنه إ
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وأمجعوا على أّن السنة يف اإلبل الّنحر ويف الغنم الّذبح والبقر كالغنم عند وعند اجلمهور، وقيل   -
  )13/97(  )13/124(  .يتخّري بني ذحبها وحنرها

  )11/35(  .السنة يف البقر الّذبح ال الّنحر ولو عكس جازو - 

  

  ]كيف يتعامل مع احليوان الّشارد؟[

ن نّد بعري أو بقرة أو فرس أوشردت شاة يباح عقر  - احليوان اّلذي ينّد ويعجز عن ذحبه وحنره، 
رسال الكلب وغريه من اجلوارح عليه؛ لّرمي إىل غري مذحبه، و   أو غريها فهو كالّصيد فيحّل 

لّرمي وكذا لو ترّدى بعري أوغريه يف بئر ومل ميكن قطع حلقومه ومريئه فهو كالبعري الّناّد يف حّله   -
  ).126-13/125(  .بال خالف عند

كالصيد فجميع أجزائه يذبح ما دام متوّحشا، فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه : وأّما املتوحش -
إلمجاع   )13/126(  .جارحة فأصاب شيئا منه ومات به حّل 

  ] هل الّتوّحش جمّرد اإلفالت؟[

لّتوّحش جمرد اإلفالت بل : قال أصحابنا ستعانة مبن وليس املراد  مىت تيّسر حلوقه بعد ولو 
لّذبح يف املذبح   )13/126(  .ميسكه وحنو ذلك فليس متوّحشا والحيّل حينئذ إّال 

  

  ]ما أبني عن حّي فهو مّيت[

مجاع املسلمني، ألّن ما أبني من حّي فهو : الّسنام املقطوع فإن مل يكن تقّدم حنرها فهو حرام 
  )13/145(.  ميت
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  )13/42(. عظم املذّكى طاهرة وجيوز االنتفاع به

*****************************************************************  

 

  

  .الّذبح: راجع: الذّكاة

********************************************************************  

  

  ]الّدعاء، الصالة، : ذات الّصلة: [الذّكر

  :ذكر هللا تعاىلاحلّث على 

لغفران له إذا استغفر، : قيل: قال القاضي".  أ عند ظّن عبدي يب"قوله عّز وجّل  - معناه 
ب، واإلجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية   .والقبول إذا 

الّذاكرون : وما املفّردون  رسول هللا؟ قال: سبق املفّردون، قالوا"قوله صّلى هللا عليه وسّلم  -
لّذاكرين هللا كثريا  :وقد فّسرهم رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم".  كثريا والّذاكراتهللا

  ).4-17/2(.   والّذاكرات
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  ]تضعيف أجر الذّكر[    

دة بعد بكثرة التضعيف إىل    الّتضعيف بعشرة أمثاهلا ال بّد بفضل هللا ورمحته ووعده اّلذي ال خيلف، والز
.  سبعمائة ضعف وإىل أضعاف كثرية حيصل لبعض النّاس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعاىل

)17/12(  

  

  ]الّتفضيل بني ذكر القلب وبني ذكر الّلسان[

ن: ه هللاقال القاضي عياض رمح  - لّلسان، وذكر : وذكر هللا تعاىل ضر لقلب وذكر  ذكر 
أحدمها وهو أرفع األذكار وأجّلها الفكر يف عظمة هللا تعاىل وجالله وجربوته : القلب نوعان

ته يف مسواته وأرضه   .وملكوته وآ
ى عنه ويق: والثاين - لقلب عند األمر والّنهي فيمتثل ما أمر به ويرتك ما  ف عّما أشكل ذكره 

  .عليه
  .وأّما ذكر الّلسان جمّردا فهو أضعف األ ذكار، ولكن فيه فضل عظيم  -
  واختلفوا هل تكتب املالئكة ذكر القلب؟: قال القاضي - 
م يكتبونه وأّن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده وهللا : قلت - ّ الّصحيح أ

  ).16-17/15(.    أعلم

  

الذّكر والفكر يف أمور اآلخرة واملراقبة، وجيوز ترك ذلك يف بعض األوقات  ورد فضل كبري يف دوام[
لّدنيا   ).67-17/65(.ألن العباد ال يكّلفون الّدوام على ذلك:]واالشتغال 
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  :فضل الّتهليل والّتسبيح والّدعاء

دة، الّتهليل أكثر من مائة مرّة يف اليوم كان له أجر على املائة، ويكون له ثواب آخر على ال - ّز
ا ال فضل فيها، أو  د ي عن اعتدائها وجماوزة أعدادها وأّن ز وليس هذا من احلدود اّليت 

دة يف عدد الّطهارة وعدد ركعات الّصالة   .تبطلها كالّز
وسواء قاله متوالية أو متفّرقة يف جمالس أو بعضها أّول الّنهار وبعضها آخره، لكّن األفضل أن  -

ا متوالية يف  ارهتى   )17/17(    .أّول النهار ليكون حرزا له يف مجيع 

  

والّتسبيح التّنزيه عّما ال يليق به سبحانه وتعاىل من الشريك والولد والّصاحبة والّنقائص مطلقا   -
  )17/18(  .ومسات احلدوث مطلقا

  

  ]أفضل الذّكر[

  ". إّال هللا وحده ال شريك لهأفضل ما قلته أ والّنبّيون قبلي ال إله : "أفضل الذّكر الّتهليل حلديث

  )17/18(  .إنّه اسم هللا األعظم وهي كلمة اإلخالص وهللا أعلم: وقيل 

  

  ]قيمة العمل والذّكر[

قصا مل يلحقه مبرتبة أصحاب : معناه".  ومن بطّأ به عمله مل يسرع به نسبه" - من كان عمله 
ء    .ويقّصر يف العملاألعمال فينبغى أن ال يّتكل على شرف الّنسب وفضيلة اآل
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يظهر فضلكم هلم : معناه".  إّن هللا عّز وجّل يباهي بكم املالئكة"قوله صّلى هللا عليه وسّلم   -
  ).23-17/22(.   ويريهم حسن عملكم ويثين عليكم عندهم

  ]الّتوبة: راجع: [استحباب االستغفار واالستكثار منه

  

  ]األصل يف الذّكر اإلسرار[

  )5/21(  .الّصالة اإلسرار إّال ما استثين من القراءة يف بعضها وحنوها والّسّنة يف األذكار يف

  

لذّكر إّال يف املواضع اّليت ورد الّشرع برفعه فيها كالّتلبية وغريها،  ويستحّب خفض الّصوت 
  )17/25(  :الحول وال قّوة إّال : ويستحّب اإلكثار من قول

  : ذكر هللا تعاىل يف حال اجلنابة وغريها

لتسبيح والتهليل والتكبري والتحميد وشبهها من االذكار   - جيوز يف هذه احلالة ذكر هللا تعاىل 
مجاع املسلمني   . وهذا جائز 

وإمنا اختلف العلماء يف جواز قراءة القرأن للجنب واحلائض فاجلمهور على حترمي القراءة عليهما  -
  .ممجيعا وال فرق عند بني آية وبعض آية فإن اجلميع حير 

اجلنب بسم هللا أو احلمد وحنو ذلك إن قصد به القرآن حرم عليه وإن قصد به : ولو قال  -
  .الذّكر أو مل يقصد شيئا مل حيرم

  )4/68(  .ويكره الذّكر يف حالة اجللوس على البول والغائط ويف حالة اجلماع -
  )6/180(. ويستحّب حضور جمامع اخلري ودعاء املسلمني وحلق الذكر والعلم وحنو ذلك - 
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  )4/70(  ".اللهم اين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث": يقول إذا أراد دخول اخلالء

يستحب للمتوضيء أن يقول عقب وضوئه أشهد أن ال اله اال هللا وحده ال شريك : الذّكر بعد الوضوء
  )3/121(  .له وأشهد أن دمحما عبده ورسوله وهذا متفق عليه

 :ويقول إذا دخل املسجد

 العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم بسم هللا واحلمد  اللهم صّل أعوذ "
  "على دمحم وعلى آل دمحم وسّلم اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك

  ).225- 5/224("    اللهم إين أسألك من فضلك"ويف اخلروج يقوله لكن يقول  

  

  :والقراءة ما يقال بني تكبرية االحرام

  )5/96(  .عند اجلمهور رمحهم هللا تعاىل يستحب دعاء االفتتاح 

  

  :ذكر االعتدال

مسع هللا ملن محده اللهم ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من " -
 معناه محدا لو كان أجساما ملأل السماوات واألرض؛: قال العلماء".شيء بعد

أجاب ومعناه أن من محد هللا تعاىل متعرضا لثوابه استجاب هللا  معىن مسع هنا: قال العلماء -
 ).193- 4/192(. تعاىل له وأعطاه ما تعرض له فإ نقول ربنا لك احلمد لتحصيل ذلك

 :الّنهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود -
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ووظيفة السجود ورد الّنهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود، وإمنا وظيفة الركوع التسبيح،  -
  فلو قرأ يف ركوع أو سجود غري الفاحتة كره ومل تبطل صالته؛. التسبيح والدعاء

  أصحهما أنه كغري الفاحتة فيكره وال تبطل صالته؛: وإن قرأ الفاحتة ففيه وجهان ألصحابنا  -
هذا إذا كان عمدا فإن قرأ سهوا مل يكره، وسواء قرأ عمدا أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي  -

  ).197-4/196(.  رمحه هللا تعاىل

  ]هل جيب ذكر الركوع والّسجود؟[

  )4/197(  .واعلم أن التسبيح يف الركوع والسجود سنة غري واجب هذا مذهب الشافعي واجلمهور

  

  

  ]:فضل الّدعاء يف الّسجود[

أن السجود : وفيه دليل ملن يقول".أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء" -
  .أفضل من القيام وسائر أركان الصالة

  :ومن أذكار الرّكوع والّسجود

كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده سبحانك اللهم "  -
 ".ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل يتأول القرآن

واستغفره إنه  فسبح حبمد ربك {: يعمل ما أمر به يف قول هللا عز و جل: معىن يتأول القرآن  -
 )4/201(. }كان توا
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ويستحّب التعوذ من عذاب القرب وعذاب جهنم وفتنة احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال  -
  .ومن املأمث واملغرم بني التشهد والتسليم

  .وذلك  يف التشهد االخري وال يستحب يف األّول ألّن األول مبىن على التخفيف -
  ).88-5/85(  .ليس بواجبومجهور العلماء على أنه مستحب  -

  استحباب الذكر بعد الصالة وهل يرفع الّصوت به؟

لتكبري والذكر عقب املكتوبة، وممن استحبه من املتأخرين - ابن حزم : يستحب رفع الصوت 
  .الظّاهري

ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب املذاهب املتبوعة وغريهم متفقون على عدم استحباب   -
لذكر والت   ).84-5/83(  .كبريرفع الصوت 

  

  )17/44(    :ينبغي الّتسبيح أّول الّنهار وعند الّنوم

  :فضل سبحان هللا وحبمده

  ".أحّب الكالم إىل هللا سبحان هللا وحبمده: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -
هذا حممول على كالم اآلدمّي، واإل فالقرآن أفضل، وكذا قراءة القرآن أفضل من الّتسبيح  -

  املطلق؛والّتهليل 
  )17/49(. فأّما املأثور يف وقت أو حال وحنو ذلك فاالشتغال به أفضل وهللا أعلم  -

  ]التزام الّتسبيح والّتحميد والّتكبري عند الّنوم[

  ".وال ليلة صّفني: ما تركتهّن ليلة صّفني؟ قال: "قيل لعلّي  -
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بقرب الفرات كانت فيه حرب هي ليلة احلرب املعروفة بصّفني، وهي موضع : وليلة صّفني -
  )17/46(    .عظيمة بينه وبني أهل الّشام

  ]استحباب الذّكر بعد الفجر[

  .يستحّب الذّكر بعد الّصبح ومالزمة جملسها ما مل يكن عذر -
ا ويقتصرون يف ذلك الوقت على الذّكر : قال القاضي  - هذه سّنة كان السلف وأهل العلم يفعلو

  )15/79(    .والدعاء حىت تطلع الّشمس
  

  )9/110(  :يستحّب الذّكر إذا ركب دابته متوّجها لسفر حج أو غريه   -

  

  ]الذّكر عند احلرب[

 أيها الذين آمنوا إذا {ويستحّب الذّكر والّتكبري عند احلرب، وهو موافق لقول هللا تعاىل  -
.  ثالث كثريويؤخذ منه أن ال. وهلذا قاهلا ثالث مرّات. }لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا هللا كثريا

)9/219(  
س برفع الصوت يف الدعاء -   .ويستحّب استقبال القبلة يف الدعاء، ورفع اليدين فيه، وال

)12/84)  (12/85(  

  )6/179(.  وجيوز ذكر هللا تعاىل للحائض واجلنب وإمنا حيرم عليها القرآن -

************************************************************  
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  ].الّذّميّ : ذات الصلة: [الّذّمة

  )16/97(    .فهي احلرمة واحلقّ : وأّما الذمة

  

  :الّذّميّ 

ال يرتك للّذمّي صدر الطّريق بل يضطر إىل أضيقه إذا كان املسلمون يطرقون فإن : قال أصحابنا -
 خلت الطريق عن الّزمحة فال حرج، قالوا وليكن الّتضييق حبيث اليقع يف وهدة وال يصدمه جدار

  )14/147(    .وحنوه وهللا أعلم
  )11/40(  .وجتوز معاملة أهل الذمة وحيكم بثبوت أمالكهم على مايف أيديهم -

************************************************************  

  

  .العصمة. املعصية، الصغرية، الكبرية، الظلم، القتل، الشرك، احلدود: راجع: الّذنب

************************************************************  

  ]، الزكاةالّر: ذات الصلة: [الّذهب

  ).157-1/156(  .ّمسى الذهب ذهبا ألنّه يذهب وال يبقى: قال نفطويه 

**************************************************************  
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  حرف الرّاء

  

  .صالة الّتطوّع-الصالةراجع : راتبة

*************************************************************************  

  

  :الّرؤ

  ]حقيقة الّرؤ ومصدرها[

أن هللا تعاىل خيلق يف قلب النائم : مذهب أهل الّسّنة يف حقيقة الّرؤ: قال اإلمام املازريّ  -
وهو سبحانه وتعاىل يفعل ما يشاء ال مينعه نوم وال اعتقادات كما خيلقها يف قلب اليقظان، 

ين احلال أو   يقظة، فإذا خلق هذه االعتقادات فكأنّه جعلها علما على أمور أخر خيلقها يف 
  ).17-15/16(.كان قد خلقها

  ]صدق رؤ املؤمن إذا اقرتب الّزمان[ 

  ".إذا اقرتب الّزمان مل تكد رؤ املسلم تكذب"

اره: قيل: غريهقال اخلطّاّيب و     )15/20(  .املراد إذا قارب الّزمان أن يعتدل ليله و

  ]ميزة رؤ املومن[ 
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معىن احلديث : وقال بعض العلماء: قال اخلطّايبّ ".الرؤ الّصاحلة جزء من ستة وأربعني جزءا من الّنبّوة"
ق من الّنبّوة وهللا أعلم ا جزء  يت على موافقة الّنبّوة ألّ   ).22-15/20(. أن الرؤ 

  

  ]متييز  الّرؤ احلسنة من غريها[

  ".وأحب القيد وأكره الغّل والقيد ثبات يف الّدين: "قال صّلى هللا عليه وسّلم

  .إّمنا أحّب القيد ألنّه يف الّرجلني وهو كّف عن املعاصي والّشرور وأنواع الباطل: قال العلماء 

  ).24-15/22(  .ارفموضعه العنق وهو صفة أهل النّ : وأّما الغلّ  

  

  ]رؤية الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم يف املنام[

من رآه فقد أدركه وال مانع مينع من ذلك، والعقل ال حييله، سواء كان على صفته املعروفة أو  -
  ).25-15/24(.     غريها

  ]هل ميكن رؤية هللا يف املنام؟[ 

  )15/25(.   يف املنام وصّحتهاواتّفق العلماء على جواز رؤية هللا تعاىل: قال القاضي 

ملنام حكم شرعّي؟[   ]هل يثبت 

مر املنام، وال تبطل بسببه سّنة ثبتت، وال تثبت به ): كالما معناه(قال القاضي عياض رمحه هللا  ال يقطع 
مجاع العلماءسّنة مل تثبت،    )1/115(  .هذا كالم القاضي، وكذا قاله غريه من أصحابنا وغريهم .وهذا 



 
 

514 
 

  

  ]ويل الّرؤ[

جيوز عرب الرؤ وعابرها قد يصيب وقد خيطئ، والّرؤ ليست ألول عابر على اإلطالق، وإّمنا ذلك إذا 
  ).30-15/29(    .أصاب وجهها

  ]تعّلم تعبري الّرؤ[

ويف احلديث احلّث على علم الرؤ والسؤال عنها ". ؟من رأى منكم رؤ: كان ممّا يقول ألصحابه"
ويلها   )15/30(    .و

هم على العارفني بتعبريها[   ]حّث الّناس على عرض رؤ

ويلها وتعجيلها أّول الّنهار وألنّه قد يكون فيها ما يستحّب ... يستحّب السؤال عن الرؤ واملبادرة إىل 
  )15/35(    .تعجيله كاحلث على خري أو التحذير من معصية وحنو ذلك

  ]عدم جواز التلعب بتأويلها[ 

لنبوة : أيعرب الّرجل الرؤ على اخلري وهي عنده على الّشّر؟  فقال: قيل ملالك: اضيقال الق  معاذ هللا أ
  )15/30(  .يتلّعبّ؟ هي من أجزاء الّنبّوة

  ]كيف نتعامل مع احللم املكروه؟[ 

فإذا رأى ما يكرهه نفث عن يساره ثال قائال أعوذ  من الّشيطان ومن شّرها، وليتحّول إىل  -
ذن هللا تعاىل. به اآلخر، وليصّل ركعتنيجن   .وإن اقتصر على بعضها أجزأه يف دفع ضررها 
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ا أحدا" - ا وكان ذلك  "وال حيّدث  فسببه أنّه رّمبا فّسرها تفسريا مكروها على ظاهر صور
  ).18-15/17(  .حمتمال فوقعت كذلك بتقدير هللا تعاىل

  ]وكيف نتعامل مع الّرؤ احملبوبة[ 

ا من ال حيّب رّمبا محله البغض أو احلسد على تفسريها  ا إّال من حيّب، ال خيرب وسببه أنّه إذا أخرب 
.مبكروه فقد يقع على تلك الّصفة، وإّال فيحصل له يف احلال حزن ونكد من سوء تفسريها وهللا أعلم

  )15/18(  

  ]منامات الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم وكيف ّمت تعبريها[

ا اليمامة أو رأيت يف امل" - ّ ا خنل، فذهب وهلي إىل أ نام أّين أهاجر من مّكة إىل أرض 
  ".فإذا هي املدينة يثرب! هجر

فهو امسها يف اجلاهلّية فسّماها هللا تعاىل املدينة ومسّاها رسول هللا صّلى هللا عليه : وأّما يثرب -
كراهة لفظ التّثريب، وألنّه وقد جاء يف حديث الّنهي عن تسميتها يثرب، ل... وسّلم طيبة وطابة

  .من تسمية اجلاهلّية
ي هذه أين هززت سيفا فانقطع صدره" - فإذا هو ما أصيب من املسلمني يوم ! ورأيت يف رؤ

  ".أحد، مثّ هززته أخرى فعاد أحسن ما كان
اّلذين وتفسريه صّلى هللا عليه وسّلم هذه الّرؤ مبا ذكره، ألّن سيف الرجل أنصاره : قال العلماء -

م كما يصول بسيفه   .يصول 

فإذا هم الّنفر من املؤمنني يوم أحد، وإذا اخلري ما جاء هللا   -وهللا خري - ورأيت فيها أيضا بقرا"
  ).32-15/31(  ".به من اخلري بعد، وثواب الّصدق اّلذي آ هللا بعد يوم بدر

  " رأيت يف يدي سوارينفأوحّي إّيل أن انفخهما" -
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ابني خيرجان بعدي، فكان أحدمها العنسّي صاحب صنعاء، واآلخر مسيلمة فأّولتهما كذّ " -
  ".صاحب اليمامة

مها فطارا، دليل المنحاقهما واضمحالل أمرها - ّ   )15/34(  .ونفخه صلى هللا عليه و سلم إ

  ]رؤيته صلى هللا عليه وسّلم يف  زواجه بعائشة[  

السني املهملة والرّاء، وهي الشقق هي بفتح ".  جاءين بك امللك يف سرقة من حرير: "فقال
  )15/202(  .البيض من احلرير

****************************************************************************  

  

  

  :رؤية هللا

  ]هل رؤية هللا يف الّدنيا ممكنة؟[

ها دليل : وقال بعض مشاخينا - ّ على جوازها إذ رؤية هللا تعاىل يف الدنيا جائزة، وسؤال موسى إ
  ال جيهل نّيب ما جيوز أو ميتنع على ربّه؛

وكذلك اختلفوا يف أّن نبيّنا حمّمدا صّلى هللا عليه وسّلم هل كّلم ربّه سبحانه وتعاىل ليلة اإلسراء  -
  بغري واسطة أم ال؟

فحكي عن األشعرّي وقوم من املتكّلمني أنّه كّلم، وعزا بعضهم هذا إىل جعفر بن حمّمد وابن   -
  )3/4(  .عود وابن عباس رضي هللا عنهمامس

ا ممكنه، ولكّن اجلمهور من : وأّما رؤية هللا تعاىل يف الّدنيا: وقال مرّة أخرى - ّ فقد قّدمنا أ
ا ال تقع يف الدنيا: الّسلف واخللف من املتكّلمني وغريهم ّ   )3/15(    .أ
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  ]االختالف يف معىن الّدنّو املذكور يف آية سورة الّنجم[

فاألكثرون على أن هذا الّدنو والتدّىل منقسم ما بني جربيل والّنيب صّلى هللا } مث د فتدّىل {: تعاىلقوله 
حدمها من األخر ومن السدرة املنتهى   )3/4(  .عليه و سلم أو خمتص 

  ]هل رأى النّيب صلى هللا عليه وسّلم ربّه ليلة أسري به؟[

سول هللا صّلى هللا عليه وسّلم رأى ربّه بعيين رأسه ليلة أّن الراجح عند أكثر العلماء أّن ر  :فاحلاصل
لّسماع من رسول هللا صّلى هللا .......اإلسراء حلديث ابن عّباس وغريه خذونه إّال  وإثبات هذا ال 

  10)3/5(  .عليه وسّلم، هذا ممّا ال ينبغي أن يتشكك فيه

  

م سبحانه وتعاىل   : إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة لرّ

مجعهم  -  أّن رؤية هللا تعاىل ممكنة غري مستحيلة عقال، وأمجعوا : اعلم أّن مذهب أهل الّسّنة 
  .أيضا على وقوعها يف اآلخرة، وأن املؤمنني يرون هللا تعاىل دون الكافرين

وقد تظاهرت أدلّة الكتاب والّسّنة وإمجاع الّصحابة فمن بعدهم من سلف األّمة على إثبات  -
 )3/15(    .يف اآلخرة للمؤمننيرؤية هللا تعاىل 

                                                 
عبد هللا فقد ثبت يف أحاديث الباب عن ... الراجح والصحيح أّن النّيب صلى هللا عليه وسّلم مل ير ربه ليلة املعراج: قلت"10

كنت : عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: فقال. لو رأيت النّيب صل هللا عليه وسلم لسألته: أليب ذر: بن شقيق قال قلت
الردود والتعقبات على ما "". (نور أىن أراه: "ويف رواية" رأيت نورا: "قد سألت، فقال: هل رأيت رّبك؟ قال أبو ذر: أسأله

  ).258-257:سلم من التأويل يف الصفات وغريها من املسائل املهّماتوقع لإلمام النووي يف شرح صحيح م
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  ]ويل رؤية هللا يف اآلخرة[

مثّ مذهب أهل احلّق أّن الّرؤية قّوة جيعلها هللا تعاىل يف خلقه، وال يشرتط فيها اتصال األشّعة   -
  .وال مقابلة املرئي وال غري ذلك

تعاىل إثبات جهة تعاىل عن وقد قّرر أئّمتنا املتكّلمون ذلك بدالئله اجللّية، وال يلزم من رؤية هللا  -
-3/15(  .ذلك، بل يراه املؤمنون ال يف جهة كما يعلمونه ال يف جهة وهللا أعلم

16).(18/56)(3/18(  )3/26(11  

  

  ]هل املنافقون يرون هللا مع املؤمنني؟[

مجاع من يعتّد به من علماء املسلمني،   )3/19)(3/28(. ال يراه املنافقون 

  

*****************************************************************************  

  

  

  

                                                 
  .صفات هللا-راجع مبحث علّو هللا يف حرف الصاد11
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  :الّربّ 

  ]مبعىن صاحب" رب"جواز استخدام كلمة [

جيوز قول رّب املال ورّب املتاع ورّب املاشية مبعىن صاحبها اآلدمي، وهذا هو الصحيح الذي عليه مجاهري  
  )12/22(.   العلماء

****************************************************************************  

  
  ].البيع، الصرف، املخابرة، املراطلة: ذات الصلة: [الر 

دة، يقال: وأصل الر  لر: الز   .ر الشيء يربو إذا زاد، وأرىب الّرجل وأرمى عامل 

  ]حترمي الّر[

  .وقد أمجع املسلمون على حترمي الّر يف اجلملة وإن اختلفوا يف ضابطه وتفاريعه  -
  .}وأحّل هللا البيع وحّرم الّر{: قال هللا تعاىل  -
الّذهب : ونّص الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم يف هذه األحاديث على حترمي الّر يف ستة أشياء  - 

  )11/9(. والفّضة والّرب والّشعري والّتمر وامللح

ما[   ]لعن آكل الّر وموكله وأعوا

  ".لعن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم آكل الر وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" - 
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هذا تصريح بتحرمي كتابة املبايعة بني املرتابيني والشهادة عليهما وفيه حترمي اإلعانة على الباطل   -
  )11/26(    .وهللا أعلم

  ]العّلة يف حترمي الّستة املنصوصة[ 

  .ال ر يف غري هذه الستة بناء على أصلهم يف نفي القياس: فقال أهل الظاهر -
لستة بل يتعّدى إىل ما يف معناها وهو ما يشاركها يف : وقال مجيع العلماء سواهم  - ال خيتص 

 .العلة
العلة يف الذهب والفضة : الشافعي فقال: واختلفوا يف العلة اليت هي سبب حترمي الر يف الستة  -

ت وغريها لعدم املشاركة ما جنس األمثان فال يتعدى الر منهما إىل غريمها من املوزو   .كو
ا مطعومة، فيتعدى الر منها إىل كل مطعوم: قال  -   .والعلة يف األربعة الباقية كو

  ]كيف يباع الّربوّي بربوّي آخر؟[ 

يع الربوي بربوي ال يشاركه يف العلة متفاضال ومؤجال، وذلك كبيع على جواز ب: وأمجع العلماء  -
لشعري وغريه من املكيل حلنطة وبيع الفضة    .الذهب 

وأمجعوا على أنه ال جيوز بيع الربوي جبنسه وأحدمها مؤجل، وعلى أنه ال جيوز التفاضل إذا بيع   -
لذهب، وعلى أنه ال جيوز الّتفّرق قبل  عه جبنسه أو بغري جبنسه حاال كالذهب  التقابض إذا 

لشعري، وعلى أنه جيوز التفاضل عند  لفضة واحلنطة  جنسه مما يشاركه يف العلة كالذهب 
  )11/9(    .اختالف اجلنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعري

  ]بيع املطعومات بعضها ببعض[

ما صنفان جيوز : يف مذهبنا ومذهب اجلمهور:  الرب والشعري - التفاضل بينهما كاحلنطة مع أ
  )11/13(.  األرز
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  ]حكم العينة[ 

مسألة العينة ليست حبرام عند أصحابنا وموافقيهم ، وهي احليلة اليت يعملها بعض الناس توصال  -
ن يريد أن يعطيه مائة درهم مبائتني فيبيعه ثو مبائتني مث يشرتيه منه مبائة   .إىل مقصود الر 

  )11/21(  .حرام هو: وقال مالك وأمحد  - 

ئعه وإذا رّده اسرتد الثّمن: الر مردود   )11/22(. واملقبوض ببيع فاسد جيب رّده على 

  ]بيع ربوّي خالص  جبنسه مع غريه[

  .ال جيوز بيع ذهب مع غريه بذهب حىت يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع اآلخر مبا أراد -
وكذا ال تباع فضة مع غريها بفضة، وكذا احلنطة مع غريها حبنطة، وامللح مع غريه مبلح، وكذا   -

ت، بل ال بد من فصلها   .سائر الربو
ت  - قي الربو .  وسواء كان الذهب يف الصورة املذكورة أو ال، قليال أو كثريا، وكذلك 

)11/17-18.(  

****************************************************************************  

  
  ]الرمحة، اجلّنة: ذات الصلة: [الّرجاء

 :الّنهي عن تقنيط اإلنسان من رمحة هللا تعاىل

ا، ومذهب أهل الّسّنة  أّن األعمال ال: مذهب أهل الّسّنة أّن الّذنوب تغفر بال توبة إذا شاء هللا غفرا
لكفر   )16/174(  .حتبط إّال 

****************************************************************************  
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  اإليالء، الطالق، : راجع: رجعة

****************************************************************************  

  
  .احلدود: راجع: الّرجم

*************************************************************************  

  
  ]الرمحة يف قسم الصفات، اجلّنة، الّرجاء: ذات الصلة: [الّرمحة

ا تغلب غضبه ّ   :سعة رمحة هللا تعاىل وأ

لّسبق والغلبة هنا: قالوا - كثرة الّرمحة ومشوهلا كما يقال غلب على فالن الكرم والّشجاعة : واملراد 
  )17/68(    .منه إذا كثرا

  ]هل تضعيف احلسنات يقف على سبعمائة؟[

  )2/152(.  أّن الّتضعيف ال يقف على سبعمائة ضعف: املذهب الّصحيح املختار عند العلماء

  ]سعة رمحة هللا ال تنسي بطشه وأليم عقابه[

  .يتكليستحب للواعظ أن جيمع يف موعظته بني اخلوف والّرجاء لئال يقنط أحد وال : قال العلماء

وليكن الّتخويف أكثر ألّن الّنفوس إليه أحوج مليلها إىل الّرجاء والرّاحة واالّتكال وإمهال بعض : قالوا 
  )17/73(  .األعمال
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  :سعة رمحة هللا تعاىل على املؤمنني وفداء كّل مسلم بكافر من النّار

ه الكافر يف الّنار الستحقاقه ذلك فاملؤمن إذا دخل اجلّنة خلف". لكل أحد منزل يف اجلّنة ومنزل يف الّنار"
  )17/85(    .بكفره

  ).140-16/139(.   تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهمينبغي 

  ]الكافر حمروم من رمحة هللا يف اآلخرة[

  . أي أمنعك الّرمحة كما امتنعت من طاعيت" فإّين أنساك كما نسيتين: "لقوله تعاىل يف احلديث القدسيّ 

)18/104(  

****************************************************************************  

  
  

  ].الكفر، اإلميان، اإلسالم، الكبرية: ذات الّصلة: [الّردة
  ]:ال جيوز االرتداد عن دين اإلسالم[

ده أن يرتك ال جيوز ملن أسلم أن يرتك االسالم وال ملن هاجر إىل النيب صلى هللا عليه و سلم  للمقام عن
  ).156-9/155(.  اهلجرة ويذهب إىل وطنه أو غريه

  ]قتال املرتدين[

ورد األمر بقتال الّناس حّىت يقولوا ال إله إال هللا حمّمد رسول هللا ويقيموا الّصالة ويؤتوا الزّكاة، 
ويؤمنوا جبميع ما جاء به الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم، ومن فعل ذلك عصم نفسه وماله إّال حبّقها 
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وق اإلسالم واهتمام اإلمام ووكلت سريرته إىل هللا تعاىل، وقتال من منع الزّكاة أو غريها من حق
  )1/200(    .بشعائر اإلسالم

  ]أصناف املرتّدين بعد موت الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم[ 

بذوا املّلة، وعادوا إىل : أهل الّردة كانوا صنفني: قال اخلطاّيب رمحه هللا  - صنف ارتّدوا عن الّدين و
  . الكفر

لّصالة وأنكروا فرض الزّكاة ووجوب  هم اّلذين فرّقوا بني الّصالة :والّصنف اآلخر -  والزّكاة فأقّروا 
ذا االسم يف ذلك الّزمان . أدائها إىل اإلمام وهؤالء على احلقيقة أهل بغي وإّمنا مل يّدعوا 

خصوصا لدخوهلم يف غمار أهل الّردة، فأضيف االسم يف اجلملة إىل الّردة إذ كانت أعظم 
  .األمرين وأّمههما

فراجع أ بكر رضى هللا ض اخلالف ووقعت الّشبهة لعمر رضى هللا عنه، ويف أمر هؤالء عر  -
ظره   ).204-1/202(    .عنه و

  ]:زعم الّرافضة[ 

، وأن القوم  املسلمنيأّن أ بكر رضى هللا عنه أّول من سىب : وقد زعم زاعمون من الّرافضة 
  .كانوا متأولني يف منع الّصدقة، وزعموا أّن قتاهلم كان عسفا

  ]واب عن زعمهماجل[

ه قوم الخالق هلم يف الّدين، وإمنا رأس : قال اّخلطاّيب رمحه هللا  - وهؤالء اّلذين زعموا ما ذكر
من ارتّد : ماهلم البهت والّتكذيب والوقيعة يف الّسلف، وقد بيـّّنا أّن أهل الّرّدة كانوا أصنافا، منهم

  .عن املّلة ودعا إىل نبّوة مسيلمة وغريه
  .هم الذين مسّاهم الّصحابة كّفارا: ك الّصالة والزّكاة وأنكر الّشرائع كّلها، وهؤالءمن تر : ومنهم  -
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)1/203-204.(  

  ]املرتّد ال يسىب بل يقتل[

.   مثّ مل ينقض عصر الصحابة حّىت أمجعوا على أن املرتّد ال يسىب 
)1/204(  

  

لّضرورة[  نكار شيء ممّا يعلم من الّدين    ]يرتّد املسلم 

مجاع املسلمنيمن  -  .أنكر فرض الزّكاة ىف هذه األزمان كان كافرا 
وكذلك األمر ىف كل من أنكر شيئا ممّا أمجعت األّمة عليه من أمور الّدين إذا كان علمه منتشرا،   -

كالّصلوات اخلمس وصوم شهر رمضان واالغتسال من اجلنابة وحترمي الزىن واخلمر ونكاح ذوات 
  )1/205(    .األحكاماحملارم وحنوها من 

  ] ال يكفر من أنكر شيئا ال يعلمه إّال اخلواص[

فأّما ما كان اإلمجاع فيه معلوما من طريق علم اخلاّصة، كتحرمي نكاح املرأة على عّمتها وخالتها، وأّن  
القاتل عمدا ال يرث، وأّن للجّدة الّسدس، وما أشبه ذلك من األحكام، فإّن من أنكرها ال يكفر بل 

  )1/205(    .فيها، لعدم استفاضة علمها ىف العاّمة يعذر

  ]كيف يكون املرء معصوم الّدم واملال؟[ 

  .من أظهر اإلسالم وأسّر الكفر قبل إسالمه ىف الظّاهر، وهذا قول أكثر العلماء -
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اختصاص عصمة املال والّنفس مبن قال ال إله إال هللا تعبري عن اإلجابة : قال القاضي عياض -
ن ومن ال يوّحد، وهم كانوا أّول من دعى إىل اإلميان،  ذا مشركو العرب وأهل األو وأّن املراد 

  إىل اإلسالم وقوتل عليه؛
لتوحيد فال يكتفى ىف عصمته بقوله ال إله إال هللا، إذ كان يقوهلا ىف كفره   - فأّما غريهم ممن يقّر 

  ).207-1/206(..  وهي من اعتقاده

  ]هل تقبل توبة الّزنديق؟[

اختلف أصحابنا ىف قبول توبة الزّنديق، وهو الذى ينكر الشرع مجلة؟  فذكروا فيه مخسة أوجه : تقل 
  )1/207(  .ألصحابنا، أصّحها واألصوب منها قبوهلا مطلقا لألحاديث الصحيحة املطلقة

  ]وجوب قتل املرتد[

  .جيب قتل املرتّد، وقد أمجعوا على قتله -
لكن اختلفوا يف استتابته، هل هي واجبة أم مستحبة؟ ويف قدرها ويف قبول توبته؟ ويف أّن املرأة   -

  كالرجل يف ذلك أم ال؟
  .يستتاب، ونقل ابن القصار املالكي إمجاع الّصحابة عليه: فقال اجلماهري من السلف واخللف  -
ا : عي وأصحابهواختلفوا يف أّن االستتابة واجبة أم مستحبة؟ واألصّح عند الشاف - ا واجبة، وأ ّ أ

م، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأمحد وإسحاق: وله قول. يف احلال ّ ا ثالثة أ .أ
  )12/208(  

  ]املرأة املرتّدة[ 

ا تقتل إذا مل تتب، وال جيوز اسرتقاقها، هذا مذهب الشافعي : قال اجلمهور  ّ واملرأة كالّرجل يف أ
  )12/209(    .واجلماهري
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  :الّرسول حكم شامت
  .قال القاضي عياض رمحه هللا تعاىل حكم الشرع أن من سّب الّنّيب صلى هللا عليه و سلم كفر وقتل 

)7/158(  

تّباع اهلوى[ م الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم  ّ   ]كفر من ا

.طهمن نسب صّلى هللا عليه وسّلم إىل هوى كان كفرا وجرت على قائله أحكام املرتّدين، فيجب قتله بشر 
    )15/108(  

  ]حكم من قذف عائشة [ 

براءة عائشة  من اإلفك  براءة قطعية بنّص القرآن العزيز، فلو تشّكك فيها إنسان والعياذ  -
مجاع املسلمني   . صار كافرا مرتّدا 

مل تزن امرأة نّيب من األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني، وهذا : قال ابن عبّاس وغريه  -
  ).118-17/117(    .إكرام من هللا تعاىل هلم

  :تعظيم غري هللا تعظيما يساوي تعظيم هللا كفر

  .كمن ذبح للّصنم او الّصليب أو ملوسى أو لعيسى صّلى هللا عليهما أو للكعبة وحنو ذلك -
ن قصد مع ذلك تعظيم املذبوح له غري هللا تعاىل والعبادة له كان ذلك كفرا، فان كان الّذابح فإ -

لّذبح مرتّدا   )13/141(  .مسلما قبل ذلك صار 

****************************************************************************  

  
  ].هدا العّمال-الغلول: راجع: الّرشوة
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****************************************************************************  

  
  

  :الّرضاع

والرضاعة بفتح الراء وكسرها، وقد رضع الصىب أّمه بكسر الضاد يرضعها بفتحها . بفتح الراء وكسرها: هو
  .رضاعا

  ]الّرضاعة حتّرم ما حتّرم الوالدة[ 

اعة بني الرضيع واملرضعة وأنه يصري ابنها حيرم عليه نكاحها أمجعت األمة على ثبوت حرمة الّرض -
ا واملسافرة   .أبدا وحيل له النظر اليها واخللوة 

وأمجعوا أيضا على انتشار احلرمة بني املرضعة وأوالد الرضيع وبني الرضيع وأوالد املرضعة وأنه يف  -
 .ذلك كولدها من النسب

ن وال جيب على واحد منهما نفقة اآلخر  وال يرتتب عليه أحكام األمومة من كل وجه - فال يتوار
مللك وال ترد شهادته هلا وال يعقل عنها وال يسقط عنها القصاص بقتله فهما   وال يعتق عليه 

  .كاألجنبيني يف هذه األحكام
فمذهبنا : وأما الرجل املنسوب ذلك اللنب إليه لكونه زوج املرأة أو وطئها مبلك أو شبهة  -

ثبوت حرمة الرضاع بينه وبني الرضيع ويصري ولدا له، وأوالد الرجل أخوة : ء كافةومذهب العلما
الرضيع وأخواته وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته، وتكون أوالد الرضيع أوالد 

  ).19-10/18(.  الرجل

  

  ]القدر احملّرم[ 
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ال : ة والشافعي وأصحابهفقالت عائش: اختلف العلماء يف القدر الذي يثبت به حكم الرضاع -
قّل من مخس رضعات   )10/29(.  يثبت برضعة واحدة: وقال مجهور العلماء. يثبت 

  

  ]سّن الّرضاع وحكم رضاع الكبري[ 

تثبت حرمة الّرضاع برضاع البالغ، كما : فقالت عائشة وداود: واختلف العلماء يف هذه املسألة -
  .تثبت برضاع الطّفل

رضاع من : وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعني وعلماء األمصار إىل اآلن  - ال يثبت إال 
  )10/30(    .له دون سنتني إال أ حنيفة

****************************************************************************  

  
  .الغنيمة: راجع: رضخ

****************************************************************************  

  

  .].الّرمحة، الّشمائل، اآلداب: ذات الصلة: [الّرفق

  :فضل الّرفق

  .والرّفق سبب كّل خري. وردت أحاديث يف فضل الّرفق واحلّث على الّتخّلق وذّم العنف -
  .ويعطي هللا على الرّفق أي يثيب عليه ما ال يثيب على غريه  -
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.  معناه يتأتى به من األغراض ويسهل من املطالب ما ال يتأّتى بغريه: وقال القاضي  -
)16/145(   

م  لّضعفاء وإكرامهم وتبليغهم ما يطلبون ممّا ميكن، واحلذر من كسر قلو وورد احلّث على الرّفق 
  )18/100(    .واحتقارهم

  

****************************************************************************  

  

  

  ]الكتابة، اجلهاد: العتق: ذات الصلة: [الّرقّ 

  ]اسرتقاق العرب[

م إذا كانوا مشركني وسبوا  مذهب مجاهري العلماء أن العرب جيري عليهم الرّق كما جيري على العجم وأ
هم  واستباحوا بيعهن جاز اسرتقاقهم الن بين املصطلق عرب صلبية من خزاعة وقد اسرتقوهم ووطئوا سبا

  ).37-12/36(    ).12-10/11(    .وأخذ فدائهن

  .جتوز خمارجة العبد برضاه ورضاء سيده]: خمارجة العبد[

أن يقول السيد لعبده تكتسب وتعطيين من الكسب كل يوم درمها مثال، والباقي لك : وحقيقة املخارجة 
  )10/242(    .أو يف كل أسبوع كذا وكذا ويشرتط رضامها

  ]:ماليك وكّفارة من لطم عبدهصحبة امل[
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ملماليك وحسن صحبتهم وكف األذى عنهم -   .ورد احلّث يف الرفق 
وأمجع العلماء أنه ال جيب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مواله مثل هذا : قال القاضي عياض -

  ).مثل اللطمة وشبهها(األمر اخلفيف 
ذا ليس واجبا، وإمنا هو - مندوب رجاء كفارة ذنبه، فيه إزالة إمث  وأمجع املسلمون على أن عتقه 

  .ظلمه
واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مربح منهك لغري موجب لذلك أو : قال القاضي  -

  .حرقه بنار أو قطع عضوا له أو أفسده أو حنو ذلك مما فيه مثلة، فقال اجلمهور ال يعتق عليه
  )11/127( 

  

  ]اإلحسان إليهم يف املعيشة[  - 
املواساة يف الطعام ال سيما يف حّق من صنعه أو محله ألنه ويل حرّه ودخانه وتعلقت تستحّب  -

  .به نفسه وشّم رائحته
كل السيد وإلباسهم مما يلبس حممول على االستحباب ال على اإلجياب،  - طعامهم مما  واألمر 

مجاع املسلمني   )136-18/135)(11/135(  .وهذا 

  

  ]إعانتهم فيما يشّقهم[ 

وأمجع العلماء على أنه ال جيوز أن يكلفه من العمل ما ال يطيقه، فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو  
  )11/133(    .بغريه

  ]:نصيحة العبد لسّيده[ 
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  ".العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة هللا فله أجره مرتني: "قال صلى هللا عليه و سلم -
لّرقّ والناصح لسيده القائم بعبادة ربه املتوجهة  - حلّقني والنكساره    .عليه  له أجرين لقيامه 
  )2/189).(136-11/135(.اململوك ال جهاد عليه وال حج ألنه غري مستطيع -

  

  :جواز بيع املدبّر 

  .ألنه حيصل العتق فيه يف دبر احلياة: أنت حر بعد مويت، وّمسي هذا تدبريا: قال له: معىن دبّره -
  .وأمجع املسلمون على صحة التدبري -
  .مث مذهب الشافعي ومالك واجلمهور أنه حيسب عتقه من الثلث  -
  . وجيوز البيع فيمن يدبّر، وهو جممع عليه اآلن، وقد كان فيه خالف ضعيف لبعض السلف -

)11/141-142.(  )7/83(  

  

  ]األمر ببيع األمة الّزانية إذا تكّررت منها الفاحشة[

  .وعند اجلمهوروهذا البيع املأمور به مستحب ليس بواجب عند  -
لعيب واجب - . وهذا البيع املأمور به يلزم صاحبه أن يبّني حاهلا للمشرتي ألنّه عيب، واإلخبار 

)11/212(  

  ]جواز الّتفريق بني احملارم البالغني[ 

  ).69-12/68(.  وجيوز التفريق بني األّم وولدها البالغ، وال خالف يف جوازه عند



 
 

533 
 

  ]أّمهات األوالد[

قال األكثرون من ".  أن تلد األّمة ربّتها: "من عالمات الّساعة: هللا عليه وسّلمقوله صّلى  -
 .هو إخبار عن كثرة الّسرارى وأوالدهّن، فإّن ولدها من سّيدها مبنزلة سّيدها: العلماء

  ).159-1/158(.    وذكر أقواال أخرى

****************************************************************************  

  

              .الزهد: راجع  :الّرقائق

****************************************************************************  

  

  

  ] السحر، الذّكر ،الطبّ : ذات الصلة: [الّرقية

  ]الرقى اجلائزة وغري اجلائزة[

هولة واّلىت بغري  - العربية وما ال يعرف معناها فهذه الرقى اّليت هي من كالم الكّفار والرّقى ا
ألذكار .  مذمومة الحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه ت القرآن و وأّما الرقى 

ي فيه بل هو سنة ت وأذكار هللا تعاىل. املعروفة فال  آل إلمجاع على جواز الرّقى    .وقد نقلوا 
، وكرهها مالك خوفا أن واختلفوا يف رقية أهل الكتاب، فجّوزها أ: قال - بو بكر الّصديق 

  )14/184(  )14/168(    .يكون ممّا بّدلوه
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ألذكار[ لقرآن و   ]الرقية 

يستحّب الّنفث يف الرّقية، وقد أمجعوا على جوازه واستحّبه اجلمهور من الّصحابة والّتابعني ومن  -
  .بعدهم

ن جامعات لالستعاذة من كّل املكروهات  - ملعّوذات ألّ ألذكار و لقران و وتستحّب الّرقية 
  ).183-14/182(.  مجلة وتفصيال

لقرآن واألذكار   :جواز أخذ األجرة على الرقية 
لفاحتة والذّكر وهي حالل ال كراهة فيها، وكذا األجرة على تعليم القر  آن، جيوز أخذ األجرة على الّرقية 

  ).188-14/187(.  وهذا مذهب الّشافعّي وآخرين من الّسلف ومن بعدهم

مساء هللا تعاىل[   ]الّرقى 

مساء ".  بسم هللا أرقيك من كّل شيء يؤذيك من شّر كّل نفس أو عني حاسد"   لّرقى  هذا تصريح 
  )14/170(  .هللا تعاىل وفيه توكيد الّرقية والّدعاء وتكريره

فهي بضم احلاء املهملة وختفيف امليم، وهي سم العقرب : أما احلمة". إّال من عني أو محةال رقية : "قوله
  .فهي إصابة العائن غريه بعينه، والعني حقّ : وأّما العني.  وشبهها

ومعىن احلديث ال رقية أشفى وأوىل من رقية العني وذي احلمة، وقد رقى الّنّيب : قال اخلطّايب  -
اصّلى هللا عليه و سلم وأ   .مر 

مساء هللا تعاىل فهي مباحة، وإّمنا جاءت الكراهة منها ملا كان بغري لسان   - لقرآن و فإذا كانت 
-14/184) (14/168)(3/93(العرب، فإنّه رّمبا كان كفرا أو قوال يدخله الّشرك؛  

185.(  

  ]جواز اسرتقاء الّصحيح[
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  )14/170(.   ت واهلواموجيوز االسرتقاء للّصحيح ملا خياف أن يغشاه من املكروها -
ليمني والّدعاء له :استحباب رقية املريض -   )14/180(  .يستحّب مسح املريض 

  :استحباب الّرقية من النملة والنظرة 

كانت : فبفتح النون وإسكان امليم هي قروح خترج يف اجلنب، قال ابن قتيبة وغريه: وأّما الّنملة  - 
وس تزعم أّن ولد الّرجل من أخته إذا    .حّط على الّنملة يشفى صاحبهاا

  ).185-14/184(  .ويستحّب الرّقى هلذه العاهات واألدواء -

  ]من كيفيات الّرقية[

صبعه هكذا" ألرض مثّ رفعها -قال الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم  سم هللا  -ووضع سفيان سّبابته 
ذن ربنا   ".تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا 

رضنا هنا مجلة األرض، وقيل أرض املدينة خاصة لربكتها؛: العلماء قال مجهور  -   املراد 
ا منه شيء فيمسح به  - خذ من ريق نفسه على أصبعه الّسبابة مثّ يضعها على الّرتاب فيعلق 

.على املوضع اجلريح أو العليل، ويقول هذا الكالم يف حال املسح وهللا أعلم
  )14/184(  

لّدعاء املأثورويستحّب وضع يده على  يت    )14/189(.موضع األمل و

****************************************************************************  
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  :الرّكاز

  .الثبوت: وهذا مذهبنا ومذهب أهل احلجاز ومجهور العلماء، وأصله يف اللغة. هو دفني اجلاهلية: والركاز

  )11/226(    .عندوجيب اخلمس فيه، وهو زكاة 

****************************************************************************  

  

  .احلجّ : ذات الصلة:  الركنان اليمانيان

  

ويقال هلما اليمانيان تغليبا ألحد االمسني كما قالوا األبوان لألب واألم، والقمران للشمس  -
   عنهما ونظائره مشهورة فتارة؛والقمر والعمران أليب بكر وعمر رضي هللا

ما جبهة  - قال العلماء ويقال للركنني اآلخرين اللذين يليان احلجر بكسر احلاء الشاميان لكو
  )8/94(.  الشام

****************************************************************************  

  .راجع احلج: رمل

****************************************************************************  
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  ]اجلهاد، الّسبق: ذات الصلة: [الّرمي

  :فضل الّرمي واحلّث عليه وذّم من علمه مث نسيه

وردت فضيلة الرّمي واملناضلة واالعتناء بذلك بنّية اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل، وكذلك املشاجعة وسائر أنواع  -
خليل وغريهااستعمال السالح، وكذا امل ذا كّله الّتمّرن على القتال والّتدّرب والّتحذق فيه . سابقة  واملراد 

ضة األعضاء بذلك   .ور
  ).65-13/64(. وورد تشديد عظيم يف نسيان الرّمي بعد علمه، وهو مكروه كراهة شديدة ملن تركه بالعذر  -

حة ما يستعان به على االصطياد والعدّو وكراهة اخلذف   :إ

الّنهي عن اخلذف لكونه ال ينكأ العدّو وال يقتل الّصيد، ولكن يفقأ العني ويكسر السّن، وال مصلحة ورد 
فيه وخياف مفسدته، ويلتحق به كّل ما شاركه يف هذا، وما كان فيه مصلحة أو حاجة يف قتال العدّو 

  .وحتصيل الّصيد فهو جائز

لبندق إذا كان ال ي: ومن ذلك    . قتلها غالبا بل تدرك حّية وتذكى فهو جائزرمي الطّيور الكبار 

)13/105-106.(  

************************************************************************  

  .احلج: راجع: رمي اجلمرات

************************************************************************  

  .احلديث: راجع: الّرواية
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************************************************************************  

  
  

  :الّروح

  ]:اختالف الّناس يف ماهية الّروح[

  !وقد اختلف النّاس يف الّروح ما هي؟ اختالفا اليكاد حيصر: قال القاضي -
  .ماتواألصّح عند أصحابنا أّن الّروح أجسام لطيفة متخلّلة يف البدن، فإذا فارقته  -

  

  ]الفرق بني الّروح والّنفس[

  .مها مبعىن، ومها لفظان ملسّمى واحد: واختلفوا يف الّنفس والّروح، فقيل: قال القاضي  -
  اّن الّنفس هي الّنفس الّداخل واخلارج؛: وقيل  -
  )6/224). (139-17/137(  ).33-13/32(  .هي الّدم، وقيل هي احلياة وهللا أعلم: وقيل  -

  

  ]دة القائلني بتناسخ األرواحالّرد على املالح[

لّتناسخ وانتقال األرواح وتنعيمها يف الّصور احلسان املرفهة : -بتصّرف-قال القاضي - بعض املالحدة يقولون 
  وتعذيبها يف الّصور القبيحة املسخرة؛

وزعموا أّن هذا هو الّثواب والعقاب، وهذا ضالل بّني وإبطال ملا جاءت به الّشرائع من احلشر والّنشر واجلّنة   -
  ).33-13/31(    .والنّار
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  :األرواح جنود جمّندة

معناه مجوع جمتمعة أو : قال العلماء".  األرواح جنود جمّندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف"   -
ا اّليت جعلها هللا عليها وتناسبها يف : وأّما تعارفها. خمتلفةأنواع  ا موافقة صفا ّ فهو ألمر جعلها هللا عليه، وقيل إ
  )16/185(    .شيمها

 ]الّروح عند خروجها[

ظرا أين يذهب" إن الروح إذا قبض تبعه البصر"   .معناه إذا خرج الروح من اجلسد يتبعه البصر 

)6/223(  

  ] تفىنالّروح تبقى وال[

ر، وهو مذهب : قال القاضي قية ال تفىن فينعم احملسن ويعّذب املسيء، وقد جاء به القرآن واآل األرواح 
  )13/31(    .تفىن: أهل الّسّنة خالفا لطائفة من املبتدعة قالت

****************************************************************************  

  

  :الّرهن

  :وجوازه يف احلضر كالسفر الّرهن

جيوز الرهن، وجيوز رهن آلة احلرب عند أهل الذمة، وجيوز الرهن يف احلضر، وبه قال الشافعي والعلماء  
  ).40-11/39(    .كافة إال جماهدا وداود
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***********************************************************************  

  
  

ء   ].صاإلخال: ذات الّصلة: [الّر

ء   :حترمي الّر

  ".أ أغىن الّشركاء عن الّشرك، من عمل عمال أشرك فيه غريي تركته وشركه: "قال تعاىل

مث به طل ال ثواب فيه و   ).116-18/115(.  واملراد أّن عمل املرائي 

****************************************************************************  

ن   .الصيام: راجع: الّر

****************************************************************************  

  
  :الّريح

 ..".إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك يف وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك" -

  )6/196(. ألنّه كان ملسو هيلع هللا ىلص خياف أن يعاقبوا بعصيان العصاة وسروره لزوال سبب اخلوف -
لدبور "وقال  - لصبا وأهلكت عاد  هي بفتح الصاد ومقصورة وهي الريح الشرقية والدبور وهي بفتح " نصرت 

  ).198-6/197(    .الدال وهي الريح الغربية

****************************************************************************  
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  حرف الزّاي
**********************************************************************  

  
  

  :الّزراعة

  :فضل الغرس والزرع

وردت أحاديث يف فضيلة الغرس وفضيلة الزرع وأن أجر فاعلي ذلك مستمر مادام الغراس  -
  منه إىل يوم القيامة؛والزرع وما تولد 

ليد؛ وقيل؛ : التجارة، وقيل: وقد اختلف العلماء يف أطيب املكاسب وأفضلها، فقيل  - الصنعة 
  )10/213(    .وهو الصحيح الزراعة،

  

 ]هل جيوز قطع األشجار املثمرة؟[

وجيوز قطع األشجار املثمرة للحاجة واملصلحة الستعمال خشبها أو ليغرس موضعها غريها أو خلوف 
سقوطها على شيء تتلفه أو الّختاذ موضعها مسجدا أو قطعها يف بالد الكفار إذا مل يرج فتحها ألّن فيه 

  )5/7(    .نكاية وغيظا هلم وإضعافا وإرغاما

  

  ]كيف يقتسم املزارعون املياه؟[
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.ذي وراءهلصاحب األرض األوىل اّليت تلي املاء أن حيبس املاء يف األرض إىل اجلدر مثّ يرسله إىل جاره الّ 
    )15/108(  

************************************************************************  

  
  .الطّيب: راجع: الّزعفران

*************************************************************************  

  
  

  ].الكذب، الكالم: ذات الصلة: [الّزعم

لكذب والقول املشكوك فيه، بل يكون أيضا ىف القول احملّقق والّصدق اّلذي ال شّك فيه .   ليس خمصوصا 
)1/170(  

************************************************************************  

  
  

  ].الصدقة، الكنز، اإلنفاق، اهلدية، الّزهد: ذات الصلة: [الزّكاة

ا من حيث ال يرى وهي مطهرة . النماء والتطهري:  اللغةهي يف ]:تعريفها[ - فاملال ينمي 
  .ينمي أجرها عند هللا تعاىل: ملؤّديها من الذنوب، وقيل

ا تزّكي صاحبها وتشهد بصحة : ومسيت يف الشرع زكاة، لوجود املعىن اللغوّي فيها، وقيل  - أل
ا دليل لتصديق صاحبها و : قالوا. إميانه طنهومسيت صدقة أل   .صّحة إميانه بظاهره و
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ا[   ]:احلكمة يف إجيا

قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة وأن املواساة ال : قال املازرى رمحه هللا: قال القاضي عياض 
ل وهو الّنصاب مث جعلها يف األموال الثابتة وهي العني والّزرع واملاشية   )7/48(.  تكون إال يف مال له 

  

  ]:الّنصاب اّلذي جتب فيه الزكاة[ 

وحّدد الّشرع نصاب كّل جنس مبا حيتمل املواساة، فنصاب الفّضة مخس أواق وهي مائتا درهم   -
 .بنّص احلديث واإلمجاع

  ).49-7/48(. وأما الذهب فعشرون مثقاال واملعول فيه على اإلمجاع  -

  

 ]:نصاب الزروع والثمار[

لبغدادي: اخلمسةجتب يف مخسة أوسق، واألوسق  -   .ألف وستمائة رطل 
ألرطال تقريب أم حتديد؟ فيه وجهان ألصحابنا أصحهما تقريب، فإذا   - وهل هذا التقدير 

  )7/49(. وال زكاة فيما دون ذلك. نقص عن ذلك يسريا وجبت الزكاة
ار وحنوها ممّا ليس فيه مؤنة كثرية، ونصف ال - عشر فيما وجيب العشر فيما سقي مباء الّسماء واأل

لنواضح وغريها ممّا فيه مؤنة كثرية وهذا متفق عليه   )7/54(.  سقي 

 ]:نصاب النقدين[

  )7/49(.   أمجعوا على أن يف عشرين مثقاال من الذهب زكاة -
  )7/53(  .وأمجع من يعتد به يف اإلمجاع على ذلك -
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كسر الراء يقال ورق وورق ب: قال أهل اللغة"  ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة" -
ا وغريه ا واملراد به هنا الفضة كلها مضرو   )7/53(  .وإسكا

أوقية : وأمجع أهل احلديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن األوقية الشرعية أربعون درمها، وهي -
  )7/52(    .احلجاز

  

  ]:ال أوقاص يف الزروع والثمار والنقدين[ 

جيب فيما زاد على مخسة أوسق حبسابه وأنّه ال  وكذلك أمجعوا فيما زاد يف احلّب والّتمر أنّه  -
  .أوقاص فيها

أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر يف : واختلفوا يف الّذهب والفّضة، فقال اجلمهور  -
  )7/49(  .قليله وكثريه وال وقص

  

  ]:اشرتاط حوالن احلول على النصاب[

  )7/53(  .والفضة دون املعشراتوكذا اتفقوا على اشرتاط احلول يف زكاة املاشية والذهب  

  ]حول الّصغار مع الكبار[

ا -   )1/213(  .جتب الزكاة ىف الّسخال تبعا ألّمها
ا ىف بعض احلول فإذا حال حول األمات زّكي  - ن ماتت أما إذا كانت الغنم صغارا كلها 

  .السخال الصغار حبول األمات سواء بقي من األمات شيء أم ال هذا هو الصحيح املشهور
)1/207-208.(  
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 ]هل يضّم نصاب أحد النقدين إىل اآلخر؟[

إن مالكا واجلمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إىل بعض يف إكمال : قال القاضي  -
 )7/50(.  ال يضّم مطلقا: وقال الشافعي وأمحد وأبو ثور وداود.  النصاب

  

  ]:نصاب اإلبل[

 " وال فيما دون مخس ذود صدقة"

الذود من الثالثة إىل العشر ال واحد له من لفظه، إمنا يقال يف الواحد بعري، : ةقال أهل اللغ -
  .وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه االلفاظ ال واحد هلا من لفظها

  )7/50(. كقوله مخسة أبعرة ومخسة مجال ومخس نوق ومخس نسوة" مخس ذود"وقوله : قالوا  -

  

  ]:زكاة عروض التجارة[

  )7/56(   )7/48(  .مهور يوجبون زكاة العروض وداود مينعهافاجل -
خذ منها عرضا حبال : وللّشافعى يف الواجب ىف عروض التجارة ثالثة أقوال، أحدها - يتعّني أن 

خذ من املاشية من جنسها نري ربع عشر : والثّاين. أو غريه، كما  خذ إال دراهم أو د أنّه ال 
  )1/209(  .يتخري بني العرض والنقد، وهللا أعلم: ثّالثوال. قيمته، كالّذهب والفّضة
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  ]:األشياء اليت ال جتب فيها الزّكاة[ 

  )7/66)   (7/55(.  أموال القنية ال زكاة فيها وال زكاة يف اخليل والرقيق إذا مل تكن للتجارة

  )7/67(  ...".شيءما أنزل هللا علّي يف احلمر :"لقوله صّلى هللا عليه وسّلم]: ال زكاة يف احلمر[ 

  )7/56(  .وال زكاة على األموال املوقوفة يف سبيل هللا قبل احلول عليها

  )7/57(.  والصواب جواز تعجيل الزكاة:  تقدمي الزّكاة

  

  ]:هل يف املال حق سوى الزّكاة[ 

  )7/71) (1/169(  .وليس ىف املال حّق سوى الزّكاة على من ملك نصا كما قال اجلمهور

  ]خذ من األموال الوسط [ 

خذ الوسط، وحيرم على رّب املال إخراج شّر املال .حيرم على الساعي أخذ كرائم املال يف أداء الزّكاة، بل 
  )1/197(  

  ]العقوبة الّدنيوية على مانعها[

إذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغري اختياره، وهذا احلكم الخالف فيه، ولكن هل تربأ ذمته وجيزيه 
  )1/200(.  ذلك يف الباطن؟ فيه وجهان ألصحابنا وهللا أعلم

  ]الّرّدة: ذات الّصلة] [قتال مانع الزّكاة[



 
 

547 
 

.يال كان أو كثرياوجيب قتال ما نعي الزكاة أو الصالة أو غريمها من واجبات اإلسالم قل
  )1/212)(1/207(  

 .وهم العاملون على الصدقات]: إرضاء السعاة[

نعزل ومل جيب الدفع يفسق الساعي، إذ لو فسق ال إذا مل ،ببذل الواجب إليهم ومالطفتهم وترك مشاقهم
  )7/73(    .بل ال جيزئ ،إليه

  ] هل جيوز نقل الزّكاة من بلد إىل آخر؟[

  )1/197(  .ها عن بلد املالال جيوز نقل: عند أصحابنا

  
  ]:مؤلّفة القلوب: من مصارف الزّكاة[

 :إعطاء من خياف على إميانه

م ضعف لو مل يعطوا كفروا فيكّبهم هللا يف النار - س مؤلفة يف إميا -7/148(.  يعطى أ
149.(  

والخالف يف إعطاء مؤلّفة املسلمني لكن هل يعطون من الزّكاة؟  فيه خالف، األصّح عند  -
م يعطون من الزّكاة ومن بيت املال ّ   .أ

فال يعطون من الزّكاة، ويف إعطائهم من غريها خالف، األصح عند ال : وأّما مؤلّفة الكّفار -
.    يعطون، ألّن هللا تعاىل قد أعّز اإلسالم عن التأّلف خبالف أّول األمر ووقت قّلة املسلمني

)15/72(  
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بنو هاشم وبنو املطلب :  عليه و سلم وعلى آله، وهمحترمي الزكاة على رسول هللا صلى هللا -
  :دون غريهم

بنو هاشم وبنو املطلب هذا مذهب : حترم الزّكاة على الّنيب صّلى هللا عليه وسّلم وعلى آله، وهم -
 .الشافعي وموافقيه

ا حترم على رسول هللا صلى هللا عل: وأما صدقة التطوع فللّشافعى فيها ثالثة أقوال  - يه أصحها أ
 .وسلم وحتّل آلله

: وأما موايل بين هاشم وبين املطلب فهل حترم عليهم الزكاة؟  فيه وجهان ألصحابنا أصحهما -
  )7/177(  ،)7/176(.  الّتحرمي

  )15/180(.  وال حترم الزّكاة على نسائه

  :ترك استعمال آل النّيب على الّصدقة

قر واملسكنة وغريمها من األسباب الّصدقة حمرمة عليهم سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الف -
  )8/164(  )7/179(  .الثمانية، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا

  ]العّلة يف حترميها عليهم[

تنبيه على العّلة يف حترميها على بين هاشم وبين ". إمنا هي أوساخ الناس: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم
ا لكرامتهم وتنزيههم عن األوساخ   .املطلب وأ

ا تطهري ألمواهلم ونفوسهم: ومعىن أوساخ الناس    )7/179(  .أ

  ]حترمي الزكاة على الكافر وعلى الغينّ [

  ).11/148)(1/197(.  الزّكاة ال تدفع إىل كافر، وال تدفع أيضا إىل غّين من نصيب الفقراء
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  : الدعاء ملن أتى بصدقتة

  .الزكاة سنة مستحبة ليس بواجبمذهبنا املشهور ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع  - 
  )7/185(  .اللهم صّل على فالن، فكرهه مجهور أصحابنا: وأما قول الساعي -

  

 :زكاة الفطر

إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من متر "  
  ".أوصاعا من شعري على كّل حّر أو عبد ذكر أو أنثى من املسلمني

  ]: ف يف حكمها بني الفقهاءاخلال[

  .هي واجبة وفرض عني عند اجلمهور من السلف واخللف - 
  .إجياب زكاة الفطر كاالمجاع: وقال إسحاق بن راهويه  -

ا[    ]:وقت وجو

ا جتب بغروب الّشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر ّ   .الّصحيح من قول الّشافعّي أ

 ]بدجتب على الّصغري والكبري واحلّر والع[ 

  .جيب إخراجها عن الّصيبّ : واختلف العلماء أيضا يف إخراجها عن الصيب، فقال اجلمهور -
ا جتب على  - لتطهري لغالب الناس وال ميتنع أن ال يوجد التطهري من الذنب، كما أ والتعليل 

ا جتب عليه  من ال ذنب له كصاحل حمقق الصالح وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة فا
  .إلمثمع عدم ا
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ا على سّيد العبد عنه سواء كان للقنية أم للتجارة -  .ومذهب اجلمهور وجو
 .ومذهب الشافعي ومجهور العلماء أن املكاتب ال فطرة عليه وال على سيده -
ا جتب على املكاتب ألنه كاحلر يف كثري من األحكام  -   .وفيه وجه أيضا لبعض أصحابنا أ

)7/58-59.(  

بعة للنفقة يلزم الزوج: وعند اجلمهور - ا    ).7/59(  .فطرة زوجته أل
وجتب على أهل القرى واألمصار والبوادي والّشعاب وكل مسلم حيث كان، وبه قال مجاهري  -

  ).7/59(.  العلماء

ا[  ا جتب على من ملك فاضال عن قوته وقوت عياله يوم :  :]قدر الغىن يف وجو عند اجلمهور أ
  ).7/59(.   العيد

  ]املسلمني ال تدفع عن غري[

وال خترج إال عن مسلم فال يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده الكفار وإن وجبت عليه نفقتهم، وعلى 
 ).7/59(  .هذا مجاهري العلماء

 ]:القدر الواجب عن كّل نفس[

إلمجاع -   .الواجب يف الفطرة عن كّل نفس صاع، فإن كان يف غري حنطة وزبيب وجب صاع 
  )7/60(  .وجب أيضا صاع عند الشافعي ومالك واجلمهور وإن كان حنطة وزبيبا  -

  ]الّنوع اّلذي خيرج[ 
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جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر، وجيزي األقط على املذهب واألصح أنه : قال أصحابنا -
فإن عدل عن الواجب إىل أعلى منه أجزأه، وإن عدل إىل ما .  يتعني عليه غالب قوت بلده

  ).61-7/60(. دونه مل جيزه

  :]ل جيوز إخراج القيمةه[

  ).61-7/60(. ومل جيز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة 

خراجها قبل الصالة خري الفطرة عن يوم العيد واألفضل إخراجها قبل :  األمر  عند اجلمهور ال جيوز 
  )7/63(.  اخلروج إىل املصلى

**************************************************************  

  
  

  .الّساعة:ر: زلزلة

**************************************************************  

 ]احلج: ذات الصلة: [الّزمزم

زمزوم قيل مسيت زمزم لكثرة مائها يقال ماء . فهي البئر املشهورة يف املسجد احلرام: وأما زمزم -
  .وزمزم وزمازم إذا كان كثريا

ه: وقيل  -   )8/194(. لضّم هاجر  ملائها حني انفجرت وزّمها إ

ا طعام طعم"قال صّلى هللا عليه وسّلم يف زمزم ] بركة زمزم[   )16/30(".  أ
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**************************************************************  

  
  ]حّد الز يف احلدود: راجع: [الّز

**************************************************************  

  
  .الّنكاح، العشرة، النفقة: راجع: زوج

**************************************************************  

  
  :الّزور

ا مل يزده هللا إال قّلة"   ".من اّدعى دعوى كاذبة ليتكثّر 

ا املرء مبا مل يعط من مال خيتال ىف الّتجمل به من : القاضي عياضفقال   هو عام يف كّل دعوى يتشّبع 
غريه، أو نسب ينتمى إليه، أو علم يتحّلى به وليس هو من محلته، أو دين يظهره وليس هو من أهله، فقد 

  )2/126(. اأعلم صّلى هللا عليه وسّلم أنّه غري مبارك له يف دعواه، وال زاك ما اكتسبه 

************************************************************** 
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  ]الزكاة، الصدقة، اإلنفاق، املسألة: املوضوعات ذات الصلة: [الزهد

  ] احلّث على الّزهد[

أّن كّل مؤمن مسجون ممنوع يف الدنيا من : معناه".  الّدنيا سجن املؤمن وجّنة الكافر" -
احملّرمة واملكروهة، مكّلف بفعل الطّاعات الّشاقة، فإذا مات اسرتاح من هذا وانقلب الّشهوات 

  .إىل ما أعّد هللا تعاىل له من الّنعيم الدائم والرّاحة اخلالصة من الّنقصان
ملنّغصات، فإذا مات صار : وأّما الكافر  - فإّمنا له من ذلك ما حصل يف الّدنيا مع قلّته وتكديره 

  )18/93(  .الدائم وشقاء األبدإىل العذاب 
اإلنسان إذا رأى من فّضل عليه يف الّدنيا طلبت نفسه مثل : "..........قال ابن جرير وغريه -

د ليلحق بذلك أو يقاربه، هذا  ذلك واستصغر ما عنده من نعمة هللا تعاىل وحرص على االزد
  .هو املوجود يف غالب النّاس

 من هو دونه فيها ظهرت له نعمة هللا تعاىل عليه فشكرها وأّما إذا نظر يف أمور الّدنيا إىل  -
  )18/97(  .وتواضع وفعل فيه اخلري

  ".إّن هللا حيب العبد الّتقّي الغّين اخلفيّ " -
لغىن  - ملعجمة: وأّما اخلفيّ . غىن الّنفس، هذا هو الغىن احملبوب: املراد  اخلامل املنقطع : فمعناه 

مور نفس   )18/100(.  هإىل العبادة واالشتغال 
  ]الّزهد ال ينايف طلب الرزق[ -
  )13/212(.   بل طلب الّرزق ألداء العبادة به من أكمل الطاعات وأبلغ أنواع املراقبات -
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 :كراهة احلرص على الدنيا

ا والرغبة فيها، وال يزال املرء حريصا على الدنيا حىت ميوت وميتلئ  يذّم احلرص على الدنيا وحّب املكاثرة 
  ).140-7/139(.  جوفه من تراب قربه، وهذا على حكم غالب بين آدم يف احلرص على الدنيا

  : فضل القناعة واحلث عليها 
دة ألّن من كان طالبا الغىن احملمود غىن النفس وشبعها وقلة حرصها ال ك  ثرة املال مع احلرص على الز

دة مل يستغن مبا معه فليس له غىن   )7/140(    .للز

 :الّتحذير من االغرتار بزينة الّدنيا وما يبسط منها 

ا، والنّيبّ صلى هللا عليه و سلم حّذر  - لدنيا وإلنظر اليها واملفاخرة  ورد التحذير من االغرتار 
  .وخاف عليهم منهامن زهرة الدنيا 

ا عن كمال اإلقبال على اآلخرة -   .وال خري ملا تؤدي إيل الفتنة واملنافسة واالشتغال 
  )18/102)(7/144(.   وفضيلة املال ملن أخذه حبقه وصرفه يف وجوه اخلري -

  

ماك على امللّذات[   ]ذّم اال

ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم، .بفتح السني هي الّسمن: الّسمانة ". ويظهر قوم فيهم الّسمن" -
  ).87-16/86(.وليسن معناه أن يتمحضوا مسا واملذموم منه من يستكسبه

  ]الغىن من أسباب الّتنازع والّتنافس املذموم[
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ه، وهو أّول درجات احلسد: قال العلماء -   .الّتنافس إىل الّشيء املسابقة إليه وكراهة أخذ غريك إ

)18/96(  

 :فضل التعفف والصرب والقناعة واحلث على كل ذلك  -

  )7/145(. ورد احلث على التعفف والقناعة والصرب على ضيق العيش وغريه من مكاره الدنيا

  

  :فضل الضعفاء واخلاملني
ألبواب لو أقسم على هللا ألبّره" أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه هللا ".  رّب أشعث مدفوع 

جابة سؤاله وصيانته من احلنث يف ميينه، وهذا لعظم منزلته عند هللا تعاىل وإن كان حقريا  إكراما له 
  ).175-16/174(.   عند النّاس

  

  :قلة الّزهاد

  :قال صّلى هللا عليه وسّلم الّناس كإبل مائة ال جتد فيها راحلة -
لزّاهد يف الّدنيا الكامل يف الّزهد فيها والرغبة يف اآلخرة قليل جّدا، كقّلة الرّاحلة أّن ا: ومعىن احلديث -

  )16/101( . يف اإلبل

  ]زهد النّيب صلى هللا عليه وسّلم[
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كان الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم يف وقت يوسر مثّ بعد قليل ينفد ما عنده إلخراجه يف طاعة هللا 
. من وجوه الّرب وإيثار احملتاجني وضيافة الطّارقني وجتهيز الّسرا وغري ذلك

)13/211)(13/222(  

  ".حمّمد قواللهّم اجعل رزق آل : "فيقوله صّلى هللا عليه وسّلم]إيثاره الّزهد على غريه[ -
  )10/93(  ).106-18/105(. كفايتهم من غري إسراف: قيل  -

  
 ]زهد الّصحابة رضوان هللا عليهم[

جيوز املشي حافيا وعيادة اإلمام والعامل املريض مع أصحابه، كما كان  الصحابة  يفعلونه  -
.    بفاخر اللباس وحنوهوهو من الزهد يف الدنيا والتقلل منها واطراح فضوهلا وعدم االهتمام 

)6/227( .)13/84(  )18/101(  )18/142(  
كلن العلقة من "قول عائشة  - وكانت الّنساء إذ ذاك خفافا مل يهبلن ومل يغشهّن الّلحم إّمنا 

لّلحم والّشحم" : يهبلن". "الطّعام   )17/104(  .أي يثقلن 
  )17/116(. وما كان يف زمانه صّلى هللا عليه وسّلم فهو الكامل الفاضل املختار -

  

  ]ركوب الصحابة على احلمر[

أي ابن عمر -كان يستصحب: معناه". كان له محار يرتوّح عليه إذا مّل ركوب الّراحلة"
  ).16/110(.  محارا ليسرتيح عليه إذا ضجر من ركوب البعري وهللا أعلم -رضي هللا عنهما

***************************************************************** 
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رة   :الّز

 

  ]ترحيب املزار للزائر وثنائه عليه[
 .يستحّب قول اإلنسان لزائره والوارد عليه مرحبا وحنوه من ألفاظ اإلكرام واملالطفة -

  )8/171)  (5/231(  .صادفت رحبا أي سعة: ومعىن مرحبا 
.  مرحبا وحنوه، والثناء عليهم إيناسا وبسطا: ويستحّب قول الرجل لزواره والقادمني عليه

)1/195(  
  .ويستحب ملن ورد عليه زائرون أو ضيفان وحنوهم أن يسأل عنهم لينزهلم منازهلم -
ويستحّب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب الطّعام والشراب سواء كان الضيف رجال أو امرأة وهللا  -

  )10/106(.أعلم
  

  ]طلب املفضول من الفاضل أن يزوره ألمر مهم[

تنا معك أحد: إىل أيب بكر  - أي علّي  -فأرسل" -   )12/78(".  أن ائتنا وال 
رة أو  - جيوز استدعاء املفضول للفاضل ملصلحة تعرض، وجيوز استتباع اإلمام والعامل أصحابه لز

  )1/245(    .ضيافة أو حنوها
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ألهّم فاألهمّ [   ]البداءة يف األمور 

يت إىل بيته ليخّط له موضعا  - عتبان بن مالك ملا طلب من النّيب صلى هللا عليه وسّلم أن 
لّصالة مث أكل   .للصالة فإنّه صّلى هللا عليه وسّلم بدأ أّول قدومه 

ألكل مثّ صّلى، ألّن املهّم ىف حديث عتبان هو الّصالة، فإنّه   - رته ألّم سليم بدأ  ويف حديث ز
دعاه هلا، ويف حديث أّم سليم دعته للطّعام، ففي كّل واحد من احلديثني بدأ مبا دعي إليه وهللا 

  )1/245(.   اعلم

  

رة الّصاحلني والصاحلات[   ]ز

رة الّصاحلني فيها فضل وز - رة اإلنسان ملن كان صديقه يزوره ز رة الّصاحل ملن هو دونه، وز
  .وألهل وّد صديقه

رة مجاعة من الّرجال للمرأة الصاحلة ومساع كالمها؛  -   )16/10(    وز
رة النساء الصاحلات للرجال حبيث ال تقع خلوة حمّرمة -   )10/106(. يستحّب ز

****************************************************************************  
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رة القبور   ]اجلنائز، القبور: ذات الصلة: [ز

رة القبور[  ]:ز

ا سنة هلم ر ا، وأمجعوا على أن ز ر ُي الرجال عن ز   ).47-7/46(.ُنِسَخ 

 :ما يقال عند دخول القبور واّلدعاء ألهلها

رة القبور والسالم على أهلها والدعاء -   .هلم والرتحم عليهم ويستحب ز
  " السالم عليكم دار قوم مؤمنينوإ إن شاء هللا بكم الحقون: "ويقال -
ملشيئة على سبيل التربك وامتثال قول هللا تعاىل  - وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك {: والتقييد 

  ؛}غدا إال أن يشاء هللا
يف تقدمي السالم على عليكم، فيه أن الّسالم على األموات واألحياء سواء : قال اخلطاىب وغريه -

 ..خبالف ما كانت عليه اجلاهلية
  .ويستحّب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه -
  ).43-7/41(.  ودعاء القائم أكمل من دعاء اجلالس يف القبور -

  ]وهل يستحب تكرير السالم على القرب؟[

  )16/98(. ما كّرر ابن عمريستحّب السالم على املّيت يف قربه وغريه وتكرير الّسالم ثال ك

  

  ]هل تستحّب قراءة القرآن عند القبور؟[

ا  - ا للميت والصالة عنه وحنومها فمذهب الشافعي واجلمهور أ وأما قراءة القرآن وجعل ثوا
 )11/85(".ال تلحق امليت
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ا" -   )1/90).  (91-7/90(  ".واملشهور يف مذهبنا أن قراءة القرآن ال يصله ثوا
حديث غرسه ملسو هيلع هللا ىلص -واستحب العلماء قراءة القرآن عند القرب هلذا احلديث: وقال أيضا -

ألنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح اجلريد فتالوة القرآن أوىل  -اجلريدتني على القربين
  .وهللا أعلم

وقال ال أصل له وال ... وقد أنكر اخلطايب ما يفعله الناس على القبور من األخواص وحنوها
 12)3/202(.  وجه له وهللا أعلم

  

رة النساء القبور[    ]:ز

رة القبور وفيها خالف للعلماء وهي ثالثة أوجه ألصحابنا أحدها - .. حترميها: جيوز للنساء ز
  )7/45(.والثالث يباح. يكره: والثاين

رة قرب أّمه  :استئذان الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم يف ز

                                                 
: قال ما نّصه) 90\7(والصواب يف هذه املسألة ما قاله النووي يف موطن آخر وهو "12
ا" ا حكاه وهو مذهب اجلمهور كم". واملشهور يف مذهبنا أن قراءة القرآن ال يصله ثوا

: وبسط رمحه هللا الكالم على هذه املسألة يف شرح مسلم). 85\11: (النووي عنهم يف
موع) 90\1( واختار املنع وأنّه ال يصل، وهو احلّق ) 431-417\10، 90\3: (وا

الردود والتعقبات على ما وقع لإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم من "". (إن شاء هللا
  ).255- 253: ها من املسائل املهّماتالتأويل يف الصفات وغري 
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رة املشركني يف  - م بعد الوفاة ففي احلياة جيوز ز ر احلياة وقبورهم بعد الوفاة ألنه إذا جازت ز
 .وينهى عن االستغفار للكفار.  أوىل

رته صلى هللا عليه و سلم قربها أنه قصد قوة املوعظة : قال القاضي عياض رمحه هللا  - سبب ز
 .والذكرى مبشاهدة قربها

ا من إدراك : قال القاضي" فبكى وأبكى من حوله" - بكاؤه صلى هللا عليه و سلم على ما فا
مه واإلميان به  ).46-7/45(. أ

 

  ]:شّد الّرحال إىل القبور[

واختلف العلماء يف شد الرحال وأعمال املطّي إىل غري املساجد الثالثة كالذهاب إىل قبور  -
  .الصاحلني وإىل املواضع الفاضلة وحنو ذلك

هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض : و دمحم اجلويىن من أصحابنافقال الشيخ أب  - 
  .إىل اختياره

  .والصحيح عند أصحابنا وهو اّلذي اختاره إمام احلرمني واحملققون أنه ال حيرم وال يكره  -
.  واملراد أن الفضيلة الّتامة امنا هي يف شد الرحال إىل هذه الثالثة خاصة وهللا أعلم: قالوا  -

)9/106 ( )9/186.(13  

                                                 
ما قاله الشيخ أبو دمحم اجلويين هو الصحيح الذي ال ينبغي العدول عنه البّتة، وما : قلت"13

ويل متعسف  ذكره النووي من اخلالف عن بعض متأخري الشافعية ضعيف، وفيه 
  ...". تعملال ينبغي للمطّي أن ": لألحاديث، ال سيما وقد ورد احلديث عند أمحد بلفظ

" الصارم املنكي"وحنيل من أراد االستزادة فيها على ما كتبه احلافظ دمحم بن عبد اهلادي يف 
أوضح اإلشارة يف الرد على من أجاز املمنوع من "وعلى كتاب الشيخ أمحد بن حيي النجمي 
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**************************************************************************  
  

  

 

  ]النمص، الوشم، فلج األسنان، الّشعر: ذات الصلة: [الّزينة -

  ]إلباس الّصبيان احلليّ [

جيوز إلباسهم احللّي واحلرير يف يوم العيد ألنّه ال تكليف عليهم، : فقال أصحابنا: وأّما الّصبيان  -
  )14/33(    .يف أصّح األقوال

  :حرمة لبس احلرير على الّرجال

ا ال تتعّني للبسهم - ّ   .وجيوز إهداء ثياب احلرير إىل الّرجال أل
أّن الكّفار خماطبون بفروع الّشرع، فيحرم  :واملذهب الّصحيح اّلذي عليه احملققون واألكثرون -

  )14/39(  .عليهم احلرير كما حيرم على املسلمني وهللا أعلم

  :ي الّرجل عن الّتزعفر

  )14/79(  .يف مذهب الّشافعي وموافقيه حيرم لبس الّثوب املزعفر على الّرجل

  

                                                                                                                            

رة التأويل يف الردود والتعقبات على ما وقع لإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم من ". (الّز
).252- 251: الصفات وغريها من املسائل املهّمات  
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لّسواد وتطريف األصابع   :حتمري الوجه واخلضاب 

  .وال سّيد، أو كان وفعلته بغري إذنه فحرام، وإن أذن جاز على الّصحيحفإن مل يكن هلا زوج   -
  ).106-14/105(    .وسواء كان ملعذورة أو عروس أوغريمها -

  )17/116(. جيوز لبس الّنساء القالئد يف السفر كاحلضر

  ]اختاذ املرأة القصرية رجلني من خشب[

ا إن   ّ وأّما اختاذ املرأة القصرية رجلني من خشب حّىت مشت بني الطويلتني فلم تعرف فحكمه يف شرعنا أ
ألذى أو حنو ذلك فال  ن قصدت سرت نفسها لئال تعرف فتقصد  قصدت به مقصودا صحيحا شرعيّا 

لكامالت تزويرا على الّرجال وغري    )15/9(. هم فهو حرامس به، وإن قصدت به الّتعاظم أو الّتشّبه 

  ]الّنهي عن سرت احليطان[

لثّياب منع كراهة تنزيه ال حترمي، هذا هو الّصحيح   .مينع من سرت احليطان وتنجيد البيوت 
  )14/86(  )14/88(  

  

***************************************************************************  
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  حرف الّسني
********************************************************  

  

  :الّسائبة

  )17/188("  رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جيّر قصبه يف الّنار وكان أّول من سّيب الّسوائب"

*************************************************************  
  

  ]الفتنة، القيامة: ذات الّصلة: [الّساعة
ا وخروج الّدابّة والنّار   الساعة هلا مقدمات كثرية ال بد من وقوعها، ومل تكن وقعت كطلوع الشمس من مغر

  والّدجال وقتال الرتك وأشياء أخر ال بد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغريمها وإنفاق  
  )6/215(.  كنوز كسرى يف سبيل هللا تعاىل وقتال اخلوارج وغري ذلك

  

  ]خوف النّيب صلى هللا عليه وسّلم من الّساعة[
  ورمبا خاف أن يكون نوع عقوبة كما كان صلى هللا عليه وسّلم عند هبوب الريح تعرف الكراهة يف وجهه وخياف 

  )6/216(  .أن يكون عذا

 يدركه إن يعش هذا مل: سألوه عن الّساعة مىت هي؟ فنظر إىل أحدث إنسان منهم فقال":  قرب الّساعة
.    وحيتمل أنّه علم أّن ذلك الغالم ال يبلغ اهلرم وال يعّمر وال يؤخر: قلت".اهلرم، قامت عليكم ساعتكم

)18/90-91.(  
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  :رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفنت يف آخر الّزمان

  ".من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت اجلهل وتشرب اخلمر ويظهر الّزىن" -
ا واحدها شرط بفتح الشني والراء: وأشراط الساعة -   .عالما
  .ومعىن تشرب اخلمر شر فاشيا ويظهر الزىن أي يفشو وينتشر -
  .ويقل الّرجال بسبب القتل، وتكثر الّنساء، فلهذا يكثر اجلهل والفساد ويظهر الّزىن واخلمر -
  .أي يقرب من القيامة: ويتقارب الّزمان  -
داء احلقوق و : ويظهر الّشح -   ).222-16/221(. احلرص على ما ليس لهوهو البخل 

  ]فيضان املال يف آخر الّزمان[

  .أي ينكشف لذهاب مائه".  ال تقوم الّساعة حّىت حيسر الفرات عن جبل من ذهب" -
- )18/18-19.(  
ء[  -  أهل البادية وأشباههم من أهل احلاجة والفاقة تبسط ! ]  حتّول األعراب إىل حضرّيني أثر

  )1/159(.  هلم الّدنيا حىت يتباهون ىف البنيان وهللا أعلم

  

  :  ومنها

وفّسرها كّلها يف الكتاب إّال ". مضت آية الّدخان والبطشة والّلزام وآية الروم:  "الّدخان
  الّلزام؛

.، وهي البطشة الكربىوهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل واألسر: قالوا -
  )17/143(  
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هي دابة : قال املفّسرون. }وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابّة من األرض{: قوله تعاىل
ا اجلّساسة املذكورة يف حديث : وعن ابن عمرو بن العاص. عظيمة خترج من صدع يف الّصفا ّ أ

  .الّدجال

ر خترج من اليمن تطرد الّناس إىل حمشر " - وهذه الّنار اخلارجة من قعر عدن ". هموآخر ذلك 
  .واليمن هي احلاشرة للّناس

ر من أرض احلجاز تضيء أعناق اإلبل ببصرى"   ".ال تقوم الّساعة حّىت خترج 

حلشر، بل هي آية من أشراط الّساعة مستقّلة، ر احلجاز متعّلقة  وقد خرجت يف  وليس يف احلديث أّن 
ملدينة ر  را عظيمة جّدا من جنب املدينة الّشرقي وراء ومخسني وستمائةسنة أربع : زماننا  ، وكانت 

ا عند مجيع الّشام وسائر البلدان، وأخربين من حضرها من أهل املدينة   )18/28(. احلرّة تواتر العلم 

  

  ]عودة الّشرك يف جزيرة العرب: من عالمات الّساعة[ 

ذي اخللصة، وكانت صنما تعبدها دوس يف ال تقوم الساعة حىت تضطرب أليات نساء دوس حول "
  )18/33(  .وهو بيت صنم ببالد دوس: قالوا".  اجلاهلّية بتبالة

  

  ].نزول عيسى بن مرمي عليه الّسالم[

ينزل عيسى بن مرمي حاكما بشريعة نبيّنا حمّمد صّلى هللا عليه وسّلم ، وهذه املّلة ال تنسخ؛  وال تزال 
  :ىل يوم القيامةطائفة منها ظاهرين على احلّق إ
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سخة، بل هو حاكم من حكام هذه األّمة   .وعيسى ال ينزل نبيا برسالة مستقّلة وشريعة 

)2/189-190.(    )15/174(  

  

  :بيان الّزمن اّلذي ال يقبل فيه اإلميان  

ا خريا{ثالث إذا خرجن " ا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إميا طلوع : }ال ينفع نفسا إميا
ا، والّدجال ودابّة األرضالشمس من    ).195-2/194(    ".مغر

  
  :يف الّريح اّليت تكون قرب القيامة تقبض من يف قلبه شيء من اإلميان 

  )18/33(". مثّ يبعث هللا رحيا طّيبة فتوّيف كّل من يف قلبه مثقال حّبة من خردل من إميان"

  

  :فناء الّدنيا وبيان احلشر يوم القيامة

لّنسب - ا ونعيمها إّال  ما الّدنيا  ا ودوام اآلخرة ودوام لّذا ا وفناء لّذا ة إىل اآلخرة يف قصر مّد
قي البحر الصبع إىل    .كنسبة املاء اّلذي يعلق 

م حيشرون كما خلقوا ال شىء معهم وال يفقد منهم شيء حّىت الغرلة تكون معهم: واملقصود - ّ   .أ
 . القيامة وقبيل الّنفخ يف الّصور وهذا احلشر يف آخر الدنيا قبيل: قال العلماء -

)17/194-195.(  
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  ]زلزلة الساعة[

عند زلزلة الّساعة قبل : وقد اختلف العلماء يف وقت وضع كّل ذات محل محلها وغريه من املذكور، فقيل
  )3/97(    .هو يف القيامة: خروجهم من الّدنيا؛ وقيل

  ]حال بعض الّناس عند مساعهم نفخ الّصور[

  ).77-18/76(.   أي يطيّنه ويصلحه". عه رجل يلوط حوض إبلهوأول من يسم"

  

  :ما بني النفختني

  .إىل آخره" قالوا  أ هريرة أربعني يوما؟ قال أبيت" ما بني النفختني أربعون"

  ).92-18/91(  ".أربعون سنة"وقد جاءت مفسرة من رواية غريه يف غري مسلم 

  ]الصعقصفة املطر  اّلذي حييا به اخلالئق بعد [

ملهملة وهو املوافق للحديث اآلخر أنه كمّين : قال العلماء".  كأنّه الطل أو الظل" األصّح الطل 
  ).77-18/76(.  الّرجال

***********************************************************************  

  
  .املسألة: راجع: سؤال

***********************************************************************  
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  ].الشتم: ذات الصلة: [السبّ 

  :الّنهي عن السباب

لبادئ منهما كّله إّال أن يتجاوز الثّاين قدر االنتصار،   - إمث الّسباب الواقع من اثنني خمتّص 
  .فيقول للبادئ أكثر ممّا قال له

  . أو قذفا أو سبّا ألسالفهوال جيوز للمسبوب آن ينتصر إّال مبثل ما سّبه ما مل يكن كذ -
أن ينتصر بيا ظامل  أمحق أو جايف أو حنو ذلك، ألنّه ال يكاد أحد ينفك : فمن صور املباح  -

  ). 141-16/140( .  من هذه األوصاف

***********************************************************************  

  .يوم السّبع -الفتنة: راجع: الَسُبع

***********************************************************************  

  
  
  
  
  
  

  ]الّرمي: ذات الصلة: [السبق
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  ]املسابقة على األقدام[

االّتسابق على األقدام جائز بال خالف إذا تسابقا بال عوض، فإن تسابقا على عوض ففي صّحتها 
    )12/186)(12/183(  .ال تصحّ : خالف، األصّح عند أصحابنا

  

  : املسابقة بني اخليل وتضمريها 

جتوز املسابقة بني اخليل وجيوز تضمريها ومها جممع عليهما للمصلحة يف ذلك وتدريب اخليل  -
ا عند احلاجة يف القتال كرّا وفرّا ا على اجلري وإعدادها لذلك لينتفع  ضتها ومتّر   .ور

ا مستحّبة ملا واختلف العلماء يف أّن املسابقة بينهم  - ّ ا مباحة أم مستحّبة؟ ومذهب أصحابنا أ
ه   )13/14(.  ذكر

أن يقّلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا وجتّلل فيه لتعرق وجيف عرقها فيجف حلمها : وتضمريها -
  )13/14(  .وتقوى على اجلري

  

  ]املسابقة بعوض[

يل قويّها مع ضعيفها وسابقها وأمجع العلماء على جواز املسابقة بغري عوض بني مجيع أنواع اخل  - 
لث أم ال   .مع غريه، سواء كان معها 

إلمجاع لكن يشرتط أن يكون العوض من غري املتسابقني أو   - فأّما املسابقة بعوض فجائزة 
لث على فرس مكافئ لفرسيهما وال خيرج احمللل من  يكون بينهما ويكون معهما حمّلل وهو 

  )13/14(  .ورة القمارعنده شيئا ليخرج هذا العقد عن ص

  ]حتديد الغاية[
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  )13/14(".   من احلفياء إىل ثنية الوداع"ألن الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم سابق بني اخليل 

***********************************************************************  

  .حترمي وطء احلامل املسبية قبل االسترباء  - اجلماع: راجع: السيب

***********************************************************************  

  

  

  :الّسرت

يستحّب أن يسرت عن اإلنسان ما يقال فيه إذا مل يكن يف ذكره فائدة، كما كتموا عن عائشة  هذا 
  " تعس مسطح: "األمر شهرا ومل تسمع بعد ذلك إّال بعارض عرض، وهو قول أّم مسطح

)17/117(  

  .راجع احلدود] سرت أهل املعاصي إذا مل يتعّد ضررهم[

  ".ال يسرت هللا عبدا يف الدنيا إال سرته هللا يوم القيامة"قال صّلى هللا عليه وسّلم   -
  أن يسرت معاصيه وعيوبه عن إذاعتها يف أهل املوقف؛: قال القاضي حيتمل وجهني، أحدمها  -
  )16/143(.  ترك حماسبته عليها وترك ذكرها، قال واألّول أظهر: والثّاين  -

  :الّنهي عن هتك اإلنسان سرت نفسه
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اهرين" اهرين: "وقوله ....".كّل أّميت معافاة إّال ا هم اّلذين جاهروا مبعاصيهم وأظهروها وكشفوا " إّال ا
ا لغري ضرورة و    ) 18/119(  .ال حاجةما سرت هللا تعاىل عليهم فيتحّدثون 

***********************************************************************  

  

  : الّسرتة

  .سرتة املصّلى والندب إىل الّصالة إىل سرتة

تندب السرتة بني يدي املصلى وأقّل الّسرتة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع، هو حنو ثلثي  -
ى شئ أقامه بني  .يديه هكذا ذراع وحيصل 

  .واحلكمة يف السرتة كف البصر عما وراءه ومنع من جيتاز بقربه: قال العلماء  -
فاختلف قول الشافعي رمحه هللا تعاىل فيه فاستحبه يف سنن حرملة ويف القدمي، ونفاه : وأّما اخلط -

ستحبابه   )4/216(    .يف البويطي، وقال مجهور أصحابه 

  ]الدنو من السرتة[

ينبغي له أن يدنو من السرتة وال يزيد ما بينهما على ثالث أذرع، فإن مل جيد عصا : أصحابناقال   -
  )4/217(  .وحنوها مجع أحجارا أو ترا أو متاعه، وإال فليبسط مصلى، وإّال فليخط اخلط

  )4/225(.  والسنة قرب املصّلي من سرتته

 

  ]دفع املارّ [
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واذا صلى إىل سرتة منع غريه من املرور بينه وبينها، وكذا مينع من املرور بينه وبني اخلط، وحيرم   -
 املرور بينه وبينها؛

فلو مل يكن سرتة أو تباعد عنها فقيل له منعه واألصح أنه ليس له لتقصريه، وال حيرم حينئذ   -
  املرور بني يديه، لكن يكره؛

ألول فله أن مير بني يدي الصف الثاين ويقف فيها لتقصري ولو وجد الداخل فرجة يف الصف ا  -
 )4/217(    .أهل الصف الثاين برتكها

لدفع أمر ندب وهو ندب متأكد وال أعلم أحدا من العلماء أوجبه، بل صرّح أصحابنا  - واألمر 
نه مندوب غري واجب  .وغريهم 

سهل الوجوه، فإن أىب فبأشّدها والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد املرور بينه وبني سرتت - ه 
ح له الشرع مقاتلته  وإن أدى إىل قتله فال شيء عليه كالصائل عليه ألخذ نفسه أو ماله، وقد أ

  ).224-4/223(    .واملقاتلة املباحة ال ضمان فيها
واتفقوا على أنه ال جيوز له املشي إليه من موضعه لريده، وإمنا يدفعه ويرده من : قال القاضي -

قفه ألن مفسدة املشي يف صالته أعظم من مروره من بعيد بني يديه وإمنا أبيح له قدر ما تناله مو 
إلشارة والتسبيح لقرب من سرتته وإمنا يرده إذا كان بعيدا منه    .يده من موقفه وهلذا أمر 

نيا -   )4/223(.   وكذلك اتفقوا على أنه إذا مّر ال يرده لئال يصري مرورا 

ا[   :]مكا

 )4/217(  .املستحب أن جيعل السرتة عن ميينه أو مشاله وال يضم هلا وهللا أعلمو  

  :]جواز الصالة إىل احليوان[

ا   - جتوز الصالة إىل احليوان وجتوز الصالة بقرب البعري خبالف الصالة يف عطان اإلبل فا
ع مكروهة لالحاديث الصحيحة يف النهي عن ذلك ألنه خياف هناك نفورها فيذهب اخلشو 

  .خبالف هذا
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  )4/219(    .وجيوز استعانة اإلمام مبن يركز له عنزة وحنو ذلك -

  ] هل سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه؟[

قال القاضي عياض رمحه هللا تعاىل واختلفوا هل سرتة اإلمام بنفسها سرتة ملن خلفه أم هي سرتة له خاصة 
م مصلون إىل سرتة؟     )4/222(وهو سرتة ملن خلفه مع االتفاق على أ

  ]وهل يقطع الصالة شيء ميّر بني يدي املصّلي؟[

الكلب األسود واحلمار -ال تبطل الصالة مبرور شيء من هؤالء: فقال مجهور العلماء من السلف واخللف
  ).227-4/226(.  وال من غريهم -واملرأة

 ]االعرتاض بني يدي املصّلي[

الصالة إليها لغري الّنيب صلى هللا عليه و سلم خلوف  جتوز صالته إىل املرأة، وكره العلماء أو مجاعة منهم
لنظر إليها ا  ا وتذكرها وإشغال القلب    )4/228(.    الفتنة 

***********************************************************************  

  

  

  

  :سجع
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الذي كان النيب صلى هللا الّسجع املتكّلف والذي يـُْبطل حكم الّشرع مذمومان، وأّما السجع  -
عليه  وسلم يقوله يف بعض األوقات وهو مشهور يف احلديث فليس من هذا، ألنه ال يعارض به 

ى فيه، بل هو حسن   )11/178(    .حكم الشرع وال يتكلفه فال 
ي عن سجع الكهان وحنوه مما فيه تكلف -   )10/143(. جيوز السجع إذامل يتكّلف وإّمنا 
  )12/67(.  ويستحّب جمانسة الكالم إذا مل يكن فيه تكّلف وال فوات مصلحة، وهللا أعلم -

)14/128-129.(  

***********************************************************************  

  

  ].فضل إنظار املعسر والتجاوز يف االقتضاء من املوسر واملعسر:[  الَدين: راجع: سجن

***********************************************************************  

  
  ].الّسهو: ذات الّصلة: [السجود

  ]شرف أعضاء السجود[

كل مجيع أعضاء الّسجود الّسبعة اّليت يسجد اإلنسان عليها، وهي اجلبهة واليدان والرّكبتان : الّنار ال 
  )3/22(.   والقدمان، وهكذا قاله بعض العلماء

  

لّسجود يف العرصات[   ]امتحان الّناس 
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م لّسجود، وإّمنا املراد امتحا   .هذا الّسجود امتحان من هللا تعاىل لعباده واآلخرة ليست دار تكليف 

)3/28(  

***********************************************************************  

  
  

  : سجود التالوة

بتة وقد أمجع  -   .العلماء عليهسجود التالوة 
وهو عند وعند اجلمهور سنة ليس بواجب،  وهو سنة للقارئ واملستمع له، ويستحب أيضا   -

كده يف حق املستمع املصغي   .للسامع الذي ال يسمع لكن ال يتأكد يف حقه 
إذا سجد املستمع لقراءة غريه ومها يف غري صالة مل ترتبط به، بل له أن يرفع قبله : قال العلماء -

أن يطول السجود بعده، وله أن يسجد إن مل يسجد القارئ سواء كان القارئ متطهرا أو وله 
  ).72-2/71(    )5/74(    .حمد أو امرأة أو صبيا أو غريهم

  

  ]مواضع سجود التالوة[

ن أربع عشرة : وقد اختلف العلماء يف عدد سجدات التالوة - فمذهب الشافعي  وطائفة أ
ن يف احلج وثالث يف املفصل، وليست سجدة صاد منهن وإمنا هي : سجدة منها سجد

 سجدة شكر؛
ومواضع السجدات معروفة واختلفوا يف سجدة حم،  فقال أبو حنيفة والشافعي رمحهما هللا  -

  .وهللا أعلم} وهم ال يسئمون{عقب : تعاىل واجلمهور
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  ]شروطها[

ة النفل من الطهارة عن احلدث واعلم أنه يشرتط جلواز سجود التالوة وصحته شروط صال -
 .والنجس وسرت العورة واستقبال القبلة، وال جيوز السجود حىت يتم قراءة السجدة

ا ذات سبب وال يكره   - ي عن الصالة فيها أل وجيوز عند سجود التالوة يف األوقات اليت 
 )5/79(    .عند ذوات األسباب

علم اذا قرآ السجدة فقيل عليهما السجود ألول مرة قال القاضي واختلف العلماء يف املعلم واملت -
  )5/3(    .وقيل ال سجود

  

  :سجود الّشكر -

  . عند الّشافعي وموافقيه تستحّب سجود الّشكر بكّل نعمة ظاهرة حصلت أو نقمة ظاهرة اندفعت

)17/95)  (17/101(  

********************************************************************  

  

  

  :السحر

  ]هل للّسحر حقيقة؟[
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مذهب أهل السنة ومجهور علماء األّمة على إثبات الّسحر وأّن له : قال اإلمام املازرّي رمحه هللا -
حقيقة كحقيقة غريه من األشياء الثّابتة خالفا ملن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه 

طلة ال حقائق هلا، وقد ذكره هللا تعاىل يف كتابه وذكر أنّه ممّا يتعلم، وذكر ما فيه   إىل خياالت 
  .إشارة إىل أنّه ممّا يكفر به، وأنّه يفّرق بني املرء وزوجه، وهذا كله ال ميكن فيما الحقيقة له

وال يستنكر يف العقل أن هللا سبحانه وتعاىل خيرق العادة عند الّنطق بكالم ملفق أو تركيب  -
  ..رفه إّال الّساحرأجسام أو املزج بني قوى على ترتيب ال يع

ثري الّسحر[   ]مقدار 

: واختلف الّناس يف القدر اّلذي يقع به الّسحر وهلم فيه اضطراب، فقال بعضهم: قال املازريّ   -
ثريه على قدر الّتفرقة بني املرء وزوجه   ..اليزيد 

.  .وهذا هو الّصحيح عقال: ومذهب األشعرية أنّه جيوز أن يقع به أكثر من ذلك، قال: قال  -
)14/175(  

  

  ]هل كان السحر يؤثّر على عقل النّيب صلى هللا عليه وسّلم؟[

ت من أنّه خيّيل إليه فعل شيء مل يفعله وحنوه : قال القاضي عياض - وكّل ما جاء يف الّروا
لبصر ال خللل تطّرق إىل العقل، وليس يف ذلك ما يدخل لبسا على  فمحمول على الّتخيل 

  )14/175(.   الّضاللة وهللا أعلم الّرسالة وال طعنا ألهل

  

  ]األشياء اخلارقة للعادة[
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ا اخللق ويستعجزهم عن  - العادة تنخرق على يد الّنّيب والوّيل والّساحر، لكّن الّنّيب يتحّدى 
ا لتصديقه، فلو كان كاذ مل تنخرق العادة على يديه،  مثلها، وخيرب عن هللا تعاىل خبرق العادة 

  .لى يد كاذب خلرقها على يد املعارضني لألنبياءولو خرقها هللا ع
ن اخللق وال يستدّالن على نبّوة، ولو اّدعيا شيئا من ذلك مل   - وأّما الوّيل والّساحر فال يتحّد

  .تنخرق العادة هلما

  ]الفرق بني الّسحر والكرامة[

إمجاع املسلمني على أن الّسحر ال يظهر إّال على فاسق، : وأّما الفرق األشهر بني الوّيل والّساحر هو 
  )14/176(  .والكرامة ال تظهر على فاسق، وإّمنا تظهر على ويلّ 

  ]حكم عمل الّسحر وتعّلمه وتعليمه[

إلمجاع، ومن الّسبع املوبقات، وقد يكو  - ن كفرا وقد ال عمل الّسحر حرام وهو من الكبائر 
  .يكون كفرا بل معصيته كبرية، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر، وإّال فال

  )14/176(  .وأّما تعّلمه وتعليمه فحرام، فإن تضّمن ما يقتضي الكفر كفر وإّال فال  -
أّن تعلمه ليس حبرام، بل جيوز ليعرف ويرّد على صاحبه، ومييز عن : وقال بعض أصحابنا -

  )2/88(    .لألولياء الكرامة

  ]حكم الّساحر[

ب قبلت توبته  - ، فإن    .وإذا مل يكن فيه ما يقتضي الكفر عّزر واستتيب منه وال يقتل عند
فإذا قتل الّساحر بسحره إنسا واعرتف أنّه مات بسحره وأنّه يقتل غالبا لزمه : قال أصحابنا -

اص، وجتب الّدية والكّفارة، وتكون القصاص، وإن قال مات به ولكّنه قد يقتل وقد ال فال قص
عرتاف اجلاين الّدية يف ماله ال على عاقلته،   .ألّن العاقلة ال حتمل ما ثبت 
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عرتاف الّساحر وهللا أعلم: قال أصحابنا  - لبّينة وإّمنا يتصّور  لّسحر  .  وال يتصّور القتل 
)14/176(  

******************************************************************  

  

  ]الّذرائع املؤّدية إىل احلرام حرام: [راجع البيوع: سد الذرائع

******************************************************************  

  

  ]احلدود: راجع: [السرقة

******************************************************************  

  
  هاداجل: راجع: السريّة

  

******************************************************************  

  
  
  

  :الّسفر
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  :سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه 

م أو يومني  - فاحلاصل أّن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه املرأة بغري زوج أو حمرم سواء كان ثالثة أ
  .أو يوما أو بريدا أو غري ذلك

واتفق العلماء على أنه ليس هلا أن خترج يف غري احلج والعمرة إال مع ذي حمرم : وقد قال القاضي -
اجر منها إىل دار االسالم وإن مل يكن  إال اهلجرة من دار احلرب فاتفقوا على أن عليها أن 

  ).9/98).(105-9/104) (9/103(  .معها حمرم
ا كل من حرم وأعلم أن حقيقة احملرم من النساء اليت جيوز النظر إليها واخل - ا واملسافرة  لوة 

  )9/105(    .نكاحها على التأبيد بسبب مباح حلرمتها

  

  ]سفر املرأة بغري حمرم للضرورة[

جيوز سفر املرأة وحدها بال زوج وال حمرم وال غريمها إذا كان سفر ضرورة كاهلجرة من دار احلرب  -
إىل دار اإلسالم وكاهلرب ممن يريد منها فاحشة وحنو ذلك، والنهي عن سفرها وحدها حممول 

  )11/102(.   على غري الضرورة

  )15/137(.   السفرجيوز الّتزّود يفو]  الّتزّود للّسفر واالشرتاك بني الرفقاء[

وقد قال أصحابنا وغريهم من العلماء يستحّب للرفقة من املسافرين خلط أزوادهم ليكون أبرك  -
كل دون بعض وهللا أعلم   )13/85(    .وأحسن يف العشرة وأن ال خيتص بعضهم 

كل أكثر من بعض -   .وجيوز خلط املسافرين أزوادهم وأكلهم منها جمتمعني، وإن كان بعضهم 
  )1/223(    .وقد نّص أصحابنا على أّن ذلك سّنة، وهللا أعلم  -
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  ]الّتعاون بني الرفقة[

ب املعارضة  - يستحّب اشرتاك املسافرين يف األكل واستعماهلم مكارم األخالق، وليس هذا من 
ب  كل بعضهم أكثر من بعض، بل هو من  حىت يشرتط فيه املساواة يف الطعام، وأّن ال 

  )12/131(.   م األخالقاملروءات ومكار 
ينبغي مواساة الّرفقة فيما يعرض هلم من طرفة وغريها وأنّه إذا غاب بعضهم خّبئ  -

  )14/17(.نصيبه

  

  ]استحباب اإلنشاد يف الّسفر[

ويستحّب احلدا يف األسفار لتنشط النفوس والّدواب على قطع الطّريق واشتغاهلا بسماعة عن  -
مل السري   )12/166(    .اإلحساس 

  

  :اهة الكلب واجلرس يف الّسفركر 

ويكره استصحاب الكلب واجلرس يف األسفار واملالئكة ال تصحب رفقة فيها أحدمها، واملراد  -
  .ملالئكة مالئكة الّرمحة واالستغفار ال احلفظة

لّنواقيس أو ألنّه من املعاليق املنهّي عنها: وأّما اجلرس -   .فقيل سبب منافرة املالئكة له أنه شبيه 
ه من كراهة اجلرس على اإلطالق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين وهي  وهذ - ا اّلذي ذكر

  )14/95(.  كراهة تنزيه
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  :مراعاة مصلحة الّدواب يف الّسري والّنهي عن الّتعريس يف الطّريق

لّدواب ومراعاة مصلحتها، فإن سافروا  يف اخلصب قلّلوا الّسري وتركوها  - ورد احلّث على الرّفق 
  يف بعض الّنهار ويف أثناء الّسري فتأخذ حّظها من األرض مبا ترعاه منها؛ترعى 

ا وال يقّللوا الّسري   - وإن سافروا يف القحط عّجلوا الّسري ليصلوا املقصد، وفيها بقية من قّو
ا ال جتد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيها، ورّمبا كّلت ووقفت ّ   .فيلحقها الّضرر أل

  .أواخر اللّيل للّنوم والرّاحةوالّتعريس النّـّزول يف  -
ألّن احلشرات ودواّب األرض من ذوات السموم والسباع متشي يف الليل على الطّرق، فإذا عرس  -

  ).69-13/68(. اإلنسان يف الطّريق رّمبا مّر به منها ما يؤذيه فينبغي أن يتباعد عن الطّريق

  

بعد قضاء شغله وال يتأخر مبا ليس له  الّسفر قطعة من العذاب لذا يستحب تعجيل املسافر إىل أهله
  )13/70(.مبهمّ 

 :كراهة الّطروق وهو الّدخول ليال ملن ورد من سفر

يكره ملن طال سفره أن يقدم على امرأته ليال بغتة، فأّما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه  -
س   .ليال فال 

صوهلم وعلمت امرأته وأهله أنّه وإذا كان يف قفل عظيم أو عسكر وحنوهم واشتهر قدومهم وو   -
ى بسببه، فإّن املراد  س بقدومه مىت شاء لزوال املعىن اّلذي  م اآلن داخلون فال  ّ قادم معهم وأ

  ).72-13/71(    .أن يتأّهبوا وقد حصل ذلك ومل يقدم بغتة
  )5/228(.  ويستحّب القدوم أوائل النهار -

  
رز بعد القدوم[   ]اجللوس يف مكان 
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ويستحب للّرجل الكبري يف املرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسالم عليه أن يقعد  -
رز سهل على زائريه إما املسجد وإما غريه  )5/228(.   أّول قدومه قريبا من داره يف موضع 

)17/100(  

  ]استحباب تقدمي الصبيان إىل قريبهم القادم من السفر[

لّصبيان وأن يركبهم وأن يردفهم ويالطفهم وهللا أعلميسّن ويستحّب أن يتلقى املساف - .  ر 
)15/197(  

ّي نوع كان -   )17/101(. يستحّب القيام للوارد إكراما له إذا كان من أهل الفضل 

  

ملسجد وصالة ركعتني فيه عند القدوم من السفر   )11/36(.  ويستحّب االبتداء 

. يستحّب صالة القادم من سفر ركعتني يف مسجد حمّلته أّول قدومه قبل كّل شيء -
)17/100(  

**********************************************************************  

  

  :السكينة

  .الطمأنينة والّسكون: الّسكينة -
 )2/34(.   على خالف ما ذكره من صفة الفّدادين" والسكينة ىف أهل الغنم"  -

  ]الفرق بني الّسكينة والوقار[



 
 

585 
 

كيدا، والظاهر أن بينهما فرقا - وأن السكينة التأين : السكينة والوقار قيل مها مبعىن ومجع بينهما 
  .يف احلركات واجتناب العبث وحنو ذلك

والوقار يف اهليئة وغض البصر وخفض الصوت واإلقبال على طريقه بغري التفات وحنو ذلك   -
  )5/100(.  وهللا أعلم

***************************************************************  

  
  :الّسالح

 .   يؤمر من مّر بسالح يف مسجد أو سوق أو غريمها من املواضع اجلامعة للّناس أن ميسك بنصاهلا  
)16/169  (  

لّسالح إىل مسلم   :الّنهي عن اإلشارة 

إىل أخيه حبديدة فإّن املالئكة تلعنه حّىت وإّن كان أخاه ألبيه من أشار "قال صّلى هللا عليه وسّلم   
كيد حرمة املسلم والّنهي الّشديد عن ترويعه وختويفه والّتعرض له مبا قد يؤذيه". وأّمه   .وفيه 

  ).170-16/169(.  ولعن املالئكة له يدّل على أنّه حرام

***************************************************************  

  
  

  :السالم
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الّسالم عليك أي اسم السالم عليك، ومعناه اسم هللا : فقيل هو اسم هللا تعاىل، فقوله: وأما معىن السالم
هللا معك وهللا يصحبك، وقيل الّسالم مبعىن الّسالمة أي الّسالمة : عليك أي أنت يف حفظه كما يقال

  )14/141(  .مالزمة لك

  ]السالم لذريّة آدم أمجعني[ 

ا حتّيتك وحتّية ذرّيّتك، فذهب فقال:....... قال"  ّ السالم عليك ورمحة : الّسالم عليكم، فقالوا: فإ
  )17/178(    ". هللا

رضك الّسالم: فرأى رجال مسّجى عليه بثوب فسّلم عليه، فقال له اخلضر"   ".أّىن 

  .الم يف هذه األرض اّليت ال يعرف فيها الّسالمأي من أين السّ " أىنّ "املغطى، و: املسّجى 

)15/139-140.(  

  ]حكم الّسالم[

  .واعلم أّن ابتداء الّسالم سّنة ورّده واجب، ونقل ابن عبد الّرب وغريه إمجاع املسلمني على ذلك  -
فإن كان املسلم مجاعة فهو سّنة كفاية يف حقهم إذا سلم بعضهم حصلت سّنة الّسالم يف حّق   -

، فإن كان املسّلم عليه واحدا تعّني عليه الّرد، وإن كانوا مجاعة كان الّرد فرض كفاية يف مجيعهم
  .حّقهم، فإذا رّد واحد منهم سقط احلرج عن الباقني

لّسالم وأن يرّد اجلميع  -   )14/140(    .واألفضل أن يبتدئ اجلميع 

  ]صيغتها[
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م عليه واحدا فأقله الّسالم عليك الّسالم عليكم، فإن كان املسلّ : وأقّل الّسالم أن يقول  -
السالم عليكم ليتناوله وملكيه، وأكمل منه أن يزيد ورمحة هللا وأيضا وبركاته، : واألفضل أن يقول

  .ولو قال سالم عليكم أجزأه
  .عليكم الّسالم، فإن قاله استحّق اجلواب على الّصحيح املشهور: ويكره أن يقول املبتدي -
  .وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته: فاألفضل واألكمل أن يقول: وأما صفة الّردّ  -
  .وأقّل الّسالم ابتداء ورّدا أن يسمع صاحبه وال جيزئه دون ذلك -
  .ويشرتط كون الّرّد على الفور  -
ه سالم من غائب مع رسول أو يف ورقة وجب الّرّد على الفور  -   .ولو أ
: والقائم على القاعد والقليل على الكثري، ويف كتاب البخاريّ ويسلّم الرّاكب على املاشي  -

.والصغري على الكبري، كّله لالستحباب، فلو عكسوا جاز وكان خالف األفضل
  )14/141) (17/178(  )14/140(  

  

        ]إفشاء الّسالم[

وسّلم يف فهو إشاعته وإكثاره وأن يبذله لكّل مسلم كما قال صّلى هللا عليه : وأّما إفشاءالّسالم -
) 2/11)(14/32(  ".وتقرأ الّسالم على من عرفت ومن مل تعرف: "احلديث اآلخر

)14/31(  
ملسلمني، فال  "تقرأ الّسالم على من عرفت ومن مل تعرف"ومعىن  - مث إن هذا العموم خمصوص 

  )2/10(  .يسلم ابتداء على كافر

  ).143-14/142(  :ومن حّق اجللوس على الطّريق رّد السالم

....".    رّد الّسالم: مخس جتب للمسلم على أخيه": املسلم على املسلم رّد الّسالم من حقّ  -
)14/143.(  
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يستحّب الّسالم عند اللقاء وجيب رده وأيضا يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد  -
  )4/108(  .وجيب رده يف كل مرة

  

  ]إرسال الّسالم إىل الغائب[

الغائب سواء كان أفضل من املرسل أم ال ألنه اذا أرسله إىل من ويستحّب إرسال الّسالم إىل  -
  .هو أفضل فمن دونه أوىل

وجيب على الرسول تبليغه وجيب على املرسل إليه رد اجلواب حني يبّلغه على : قال أصحابنا  -
  )8/112(.  الفور

ويستحّب بعث السالم إىل الصاحب وإن كان أفضل من الباعث لكن هذا حيسن إذا كان  -
  )9/231(  .عيدا من موضعهب

  .وجيب على الّرسول تبليغه -
ويبعث األجنّيب الّسالم إىل األجنبية الّصاحلة إذا مل خيف ترتب مفسدة، واّلذي يبلغه الّسالم يرّد  -

  .وهذا الّرّد واجب على الفور: قال أصحابنا. عليه
لّلفظ  - .  على الفور إذا قرأه وكذا لو بلغه سالم يف ورقة من غائب لزمه أن يرّد السالم عليه 

)15/211(  

  ]السالم على املتطّهر[

  )8/126(.   يشرع السالم على املتطهر يف وضوء وغسل خبالف اجلالس على احلدث -

  

  :استحباب الّسالم على الّصبيان -
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  .يستحّب السالم على الصبيان املمّيزين وبذل الّسالم للّناس كّلهم -
واتّفق العلماء على استحباب الّسالم على الّصبيان، ولو سلم على رجال وصبيان فرّد السالم   -

  .صىب منهم هل يسقط فرض الرّد عن الّرجال؟ ففيه وجهان ألصحابنا، أصحهما يسقط
  .ولو سّلم الّصّيب على رجل لزم الّرجل رّد الّسالم، هذا هو الّصواب اّلذي أطبق عليه اجلمهور  -

)14/149(  

  ]الّسالم على الّنساء[

فإن كّن مجيعا سلم عليهّن وإن كانت واحدة سّلم عليها الّنساء وزوجها وسّيدها : وأّما الّنساء  -
  .وحمرمها سواء كانت مجيلة أو غريها

وأّما األجنّيب فان كانت عجوزا ال تشتهى استحّب له الّسالم عليها، واستحّب هلا الّسالم   -
  م اآلخر رّد الّسالم عليه؛عليه، ومن سّلم منهما لز 

وإن كانت شابّة أو عجوزا تشتهى مل يسّلم عليها األجنّيب ومل تسّلم عليه، ومن سّلم منهما مل   -
، ويكره رّد جوابه، هذا مذهبنا ومذهب اجلمهور   .يستحّق جوا

  )14/149(  
كثري من ويستحب لإلنسان اذا أتى منزله أن يسلم على امرأته وأهله، وهذا مما يتكرب عنه   -

  )9/225(  .اجلاهلني املرتفعني

  ]:سالم املرأة على األجانب[ 
  )5/231(  .تشرع سالم املرأة اليت ليست مبحرم على الرجل حبضرة حمارمه -

  ]:الّسالم على قوم بعضهم أيقاظ وبعضهم نيام[

ع آداب السالم على األيقاظ ىف موضع فيه نيام أو من يف معناهم يكون سالما متوّسطا بني الرف -
  )14/14(    .واملخافتة حبيث يسمع األيقاظ وال يهّوش على غريهم
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لّسالم وكيف يرّد عليهم؟     الّنهي عن ابتداء أهل الكتاب 

وعليكم الّسالم، بل : اتفق العلماء على الّرد على أهل الكتاب إذا سّلموا لكن ال يقال هلم  -
  .يقال عليكم فقط أو وعليكم

واختلف العلماء يف رّد الّسالم على الكّفار وابتدائهم به، فمذهبنا حترمي ابتدائهم به ووجوب رّده  -
ن يقول .  وعليكم أو عليكم فقط، وبه  قال أكثر العلماء وعاّمة الّسلف وهو الّصواب: عليهم 

)14/145(  )12/110( 

  

  )12/110(". سالم على من اتبع اهلدى" ] من صيغ الّسالم على الكافر[ -

  

  ]السالم على قوم خليطني من مسلمني وغريهم[ -

  

لّسالم على قوم فيهم مسلمون وكفار، وهذا جممع عليه -   )12/158(  .جيوز االبتداء 
لّسالم على مجع فيهم مسلمون وكّفار أو مسلم وكّفار ويقصد املسلمني - .  وجيوز االبتداء 

)14/145( 

  

  )17/101(. بال خالفوتستحّب املصافحة عند الّتالقي وهى سنة  -
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  ]معانقة القادم من السفر[ -

.تستحّب معانقة الرّجل للّرجل القادم من سفر على الّصحيح اّلذي عليه األكثرون واحملّققون
  )15/193(  

*********************************************************************  

  
  راجع الغنيمة: الّسلب

*********************************************************************  

  
  
  
  
  
  

  :الّسلم -
  .الّسلم والسلف، وأسلم وسّلم وأسلف وسلف: يقال: قال أهل اللغة  -
  .استسلف: ويكون السلف أيضا قرضا، ويقال  -
  .ويشرتك الّسلم والقرض يف أّن كال منهما إثبات مال يف الّذمة مببذول يف احلال: قال أصحابنا  -
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أنه عقد على موصوف يف الّذّمة ببذل يعطى : عبارات، أحسنهاوذكروا يف حّد السلم   -
لس، وّمسي سلفا لتقدمي رأس املال   .عاجال، ّمسي سلما لتسليم رأس املال يف ا

  .لى جواز السلموأمجع املسلمون ع  -

  

  ]:شروط الّسلم[ -
جيوز السلم ويشرتط أن يكون قدره معلوما بكيل أو وزن أو غريمها مما يضبط به، فإن كان  -

  .مذروعا كالثوب اشرتط ذكر ذرعان معلومة، وإن كان معدودا كاحليوان اشرتط ذكر عدد معلوم
لسلم مؤجال بل جيوز وإن كان مؤجال فليكن أجله معلوما، وال يلزم من هذا اشرتاط كون ا -

  .حاال، ألنه إذا جاز مؤجال مع الغرر فجواز احلال أوىل، ألنّه أبعد من الغرر
  .وأمجعوا على اشرتاط وصفه مبا يضبط به -
، وهو جائز بال خالف -   .وجيوز السلم يف املكيل وز
- 11/41(.  جوازه كعكسه: ويف جواز السلم يف املوزون كيال وجهان ألصحابنا، أصحهما  -

42(.  
  )11/37(.  وجيوز الّسلم يف احليوان، وحكمه حكم القرض -

*******************************************************************  

  
  

  ].احلديث، الوحي، االتباع، الّصحايب: ذات الصلة: [الّسّنة

ا، وكذا فعل عمر -   .فعل النيب صلى هللا عليه وسّلم وأيب بكر سّنة يعمل 
ا وهو موافق لقوله صلى هللا عليه و سلموفعل  - فعليكم بسنيت وسنة : "الّصحاّيب سّنة يعمل 

لنواجذ   )11/216(  .وهللا أعلم". اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها 
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لّسّنة   :وجوب العمل 

  )8/56(  .إذا ثبتت السنة ال ترتك لرتك بعض الّناس أو أكثرهم أو كّلهم هلا -
  )8/19(  .على ما اآلراءوالّسنة مقّدمة  -

*********************************************************************  

  

  ].الّنهي عن بيع الّسّنور[-البيع-راجع: سنور

*********************************************************************  

  
  

  :السواك
السواك بكسر السني وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به وهو : قال أهل الّلغة  -

  .......مذكر
استعمال عود أو حنوه يف األسنان لتذهب الصفرة وغريها عنها وهللا : وهو يف اصطالح العلماء -

  )3/142(.  أعلم
مجاع من ّمث إّن السواك سنة ليس بواجب يف حال من األحوال ال يف الّصالة  - وال يف غريها 

 )3/143(  )3/142(.  يعتد به يف اإلمجاع
 :ّمث إّن السواك مستحب يف مجيع األوقات ولكن يف مخسة أوقات أشد استحبا -
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 .عند الصالة سواء كان متطهرا مباء أو برتاب أو غري متطهر كمن مل جيد ماء وال ترا: أحدها -
 .الرابع عند االستيقاظ من النوم.  القرآنالثالث عند قراءة .  الثّاين عند الوضوء -
شياء منها ترك األكل والشرب ومنها أكل ما له رائحة  : اخلامس  - عند تغّري الفم وتغريه يكون 

 .كريهة ومنها طول السكوت ومنها كثرة الكالم
أّن الّسواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئال يزيل رائحة اخللوف : ومذهب الشافعي  -

 .املستحبة
ّي شيء استاك مما يزيل التغري حصل السواك كاخلرقة   - ويستحب أن يستاك بعود من أراك، و

 .اخلشنة والسعد واألشنان
ا السواك وان كانت خشنة ففيها ثالثة أوجه ألصحابنا   - وأما االصبع فان كانت لينة مل حيصل 

 .املشهور ال جتزي
 .رح وال رطب ال يزيلواملستحب أن يستاك بعود متوسط ال شديد اليبس جي  -
واملستحب أن يستاك عرضا وال يستاك طوال لئال يدمي حلم أسنانه، فإن خالف واستاك طوال   -

 .حصل السواك مع الكراهة
 .ويستحب أن مير السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه أمرارا لطيفا  -
جلانب األمين من فيه وال   - ذنهويستحب أن يبدأ يف سواكه  ستعمال سواك غريه   . س 
 ).143-3/142(    .ويستحب أن يعود الصيب السواك ليعتاده  -
عند أصحابنا يكره السواك للصائم بعد الزوال ألنه يزيل اخللوف وإن كان السواك فيه فضل  -

  )8/30(  .أيضا، ألن فضيلة اخللوف أعظم

*********************************************************************  
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  :الّسهو

 : السهو يف الصالة والسجود له -
: اختلف العلماء يف كيفية األخذ بكيفيات سجود السهو الواردة، فقال الشافعي رمحه هللا تعاىل -

  .األصل هو السجود قبل السالم ورد بقية األحاديث إليه
دة سجد بعد السالم وإن كان نقصا فقبله؛ ويف : وقال مالك رمحه هللا تعاىل  - إن كان الّسهو ز

  .املسألة أقوال أخرى
مث مذهب الشافعي، وللشافعي رمحه هللا  وأقوى املذاهب هنا مذهب مالك رمحه هللا تعاىل -

لتخيري   .تعاىل قول كمذهب مالك رمحه هللا تعاىل يفعل 
دة وسهو : وعلى القول مبذهب مالك رمحه هللا تعاىل  - لو اجتمع يف صالة سهوان سهو بز

  .بنقص سجد قبل السالم
ذا قال الشافعي ومالك وأبو : قال اجلمهور - ن للجميع و لو سها سهوين فأكثر كفاه سجد

  حنيفة وأمحد رضوان هللا عليهم ومجهور التابعني؛

  

 ]؟إذا مل يدر كم صّلى ماذا يفعل[

مىت شك يف صالته هل : وقال مالك والشافعي وأمحد  واجلمهور: اختلف العلماء يف ذلك 
يت برابعة ويسجد للسهو عمال .صلى ثال أم أربعا مثال لزمه البناء على اليقني فيجب أن 

  )5/58(  )5/63(  

  

  ]مسائل يف سجود الّسهو[
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، واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السالم هل يتحرّم يشرع التكبري لسجود السهو وهذا جممع عليه -
  .ويتشهد ويسلم أم ال؟ والصحيح يف مذهبنا أنه يسلم وال يتشهد

  )5/59(.  واعلم أّن مجهور العلماء على أنه يسجد للسهو يف صالة التطوع كالفرض -
هو بيان السهو ال يناقض النبوة وإذا مل يقر عليه مل حيصل منه مفسدة بل حتصل فيه فائدة و  -

  ).62-5/61(  . أحكام الناسي وتقرير األحكام
قال القاضي واختلفوا يف جواز السهو عليه صلى هللا عليه و سلم يف األمور اليت ال تتعلق  -

  .لبالغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه فجوزه اجلمهور
 .وأما السهو يف األقوال البالغية فأمجعوا على منعه كما أمجعوا على امتناع تعمده  -

)5/62(    )5/71(  

سيا مل تبطل صالته، بل  - يف مذهب اجلمهور من السلف واخللف أن من زاد يف صالته ركعة 
 إن علم بعد السالم فقد مضت صالته صحيحة ويسجد للسهو إن ذكر بعد السالم بقريب؛

 .فاألصح عند أنه ال يسجد وإن طال  -
وإن ذكر قبل السالم عاد إىل القوم سواء كان يف قيام أو ركوع أو سجود أو غريها ويتشهد   -

  )5/64(    .ويسجد للسهو ويسلم

*********************************************************************  

  
  إمارة، : راجع: سياسة

*********************************************************************  
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  :السّيد

وهو . والسيد أيضا احلليم: قالوا. هو الذى يفوق قومه يف الفخر: فقال ابن االنبارى وغريه: وأما السيد
  )10/131(.    وهو أيضا الرئيس. أيضا حسن اخللق

*********************************************************************  

  .الّشمائل: راجع: الّسرية

*********************************************************************  

  

 

  

  

  

  

  حرف الّشني

******************************************************************  
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  .التطري: راجع: شؤم

******************************************************************  

  

  .الّسبّ : راجع: الّشتم

******************************************************************  

  :شجاعة

*********************************************************************  

  

  :الشحوم

الشحوم حمرمة املقصود منها، وهو األكل منها على مجيع اليهود، وكذلك شحوم امليتة حمرمة : قال القاضي
بعا له   )11/8(  .األكل على كّل أحد، وكان ما عدا األكل 

************************************************************************  

  

  .اآلداب، األطعمة: راجع: الّشرب

************************************************************************  
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  :الّشرط

  )10/143(. تصّحح الّشروط اّليت دّلت عليه أصول الشرع ويبطل ما سواها

************************************************************************  

  

  ]راجع الكفر: [الّشرك

************************************************************************  

  .اللعب: راجع: الّشطرنج

*************************************************************************  

  

  

  

  : الَشعر

  )4/5(  .جيوز ختفيف الشعور للنساء للحاجة] تزيني الشعر[

  ]تسريح الشعر[ 
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فالّرتجيل مستحب للّنساء مطلقا وللّرجل بشرط أن ال يفعله كّل يوم أو كّل يومني وحنو : علماءقال ال
  )14/137(  .ذلك، بل حبيث خيّف األّول

  ]جواز تسريح املرأة رأس حمارمها[

  .جيوز مالمسة احملرم يف الرّأس وغريه ممّا ليس بعورة -
ت : قال أصحابنا. وجيوز فلي الرّأس وقتل القمل منه ومن غريه - قتل القمل وغريه من املؤذ

  )13/58(.  مستحبّ 

لّسواد   : استحباب خضاب الّشيب بفصرة أو محرة وحترميه 

لّسواد على االصّح،   ومذهبنا استحباب خضاب الّشيب للّرجل واملرأة بصفرة أو محرة وحيرم خضابه 
  ".واجتنبوا الّسواد: "اهة تنزيه، واملختار الّتحرمي لقوله صّلى هللا عليه وسّلموقيل يكره كر 

)14/80) (8/96)(15/95(  

  :كراهة القزع   

  والقزع حلق بعض الرأس مطلقا؛ -
إذا كان يف مواضع متفرّقة إّال أن يكون ملداواة وحنوها، وهي   وأمجع العلماء على كراهة القزع -

  .كراهة تنزيه
واحلكمة يف كراهته أنّه تشويه للخلق، وقيل ألنّه أذى الشّر والّشطارة، وقيل ألنّه  :قال العلماء  -

  )14/101(    .زّي اليهود

  

  ] وصل الّشعر[
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وحيرم فعل الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة والّنامصة واملتنّمصة واملتفّلجات  -
  )14/102(  :واملغّريات خلق هللا تعاىل

  .فهي اّليت تصل شعر املرأة بشعر آخر :وأّما الواصلة -
ا ذلك، ويقال هلا موصولة: واملستوصلة  -   .اّليت تطلب من يفعل 
  .وحيرم الوصل ولعن الواصلة واملستوصلة مطلقا، وهذا هو الظّاهر املختار -
ووصل الّشعر من املعاصي الكبائر للعن فاعله، واملعني على احلرام يشارك فاعله يف اإلمث، كما  -

ا وهللا أعلمأن امل   ).106-14/105(.  عاون يف الطاعة يشارك يف ثوا
: قيل: قال القاضي.  أي الشعر املصنوع". إّمنا هلكت بنو إسرائيل حني اّختد هذه نساؤهم" -

ستعماله وملكوا بسببه  ).109- 14/108(.   حيتمل أنّه كان حمّرما عليهم فعوقبوا 

  

  ]كراهة نتف الشيب[

قال . هذا متفق عليه". يكره أن ينتف الّرجل الّشعرة البيضاء من رأسه وحليته: قال عن أنس 
  )15/96(  .يكره وال حيرم: أصحابنا وأصحاب مالك

  

***************************************************************  

  

  

  ].الكالم: ذات الّصلة: [الِشعر
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  ]يقرض الشعر؟ وما هو ضابط الّشعر؟هل كان الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم [

لقصد، أما إذا جرى كالم موزون بغري قصد فال  - واتفقوا على أن الشعر ال يكون شعرا إال 
  .يكون شعرا

)5/8(  .وعليه حيمل ما جاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك ألّن الشعر حرام عليه ملسو هيلع هللا ىلص  -
  )12/118-119.(  

  

  ]:األشعارإنشاد [

وجيوز االرجتاز وقول األشعار يف حال األعمال واألسفار وحنوها لتنشيط النفوس وتسهيل  -
  )12/171(  )5/8(  .األعمال واملشي عليها

وجيوز إنشاء األراجيز وغريها من الشعر ومساعها ما مل يكن فيه كالم مذموم، والشعر كالم  -
  )12/166(    .حسنه حسن وقبيحه قبيح

 )15/81(    .و بضّم احلاء ممدودجيوز احلداء وه -
لوحدانية  - الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم استحسن شعر أمّية واستزاد من إنشاده ملا فيه من اإلقرار 

والبعث، فيجوز إنشاد الّشعر اّلذي ال فحش فيه ومساعه سواء شعر اجلاهلّية وغريهم، وأّن 
، فأّما يسريه املذموم من الّشعر اّلذي ال فحش فيه إّمنا هو االكثار منه وكونه غالبا على اإلنسان

نشاده ومساعه وحفظه س    )15/12(.  فال 
طل" -  )15/12(    ".أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد أال كّل شيء ما خال هللا 

  

  ]الّراجح أّن الشعر كالم حسنه حسن وقبيحه قبيح[ -
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  .أمجع املسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء الّنّيب صّلى هللا عليه وسلم موجبة للكفر -
)15/14(  

والّشعر اّلذي يغلب على اإلنسان مستوليا عليه حبيث يشغله عن القرآن وغريه من العلوم  -
  .الّشرعية وذكر هللا تعاىل، هذا مذموم من أّي شعر كان

فأّما إذا كان القرآن واحلديث وغريمها من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فال يضّر حفظ   -
  .جوفه ليس ممتلئا شعرا وهللا أعلم اليسري من الّشعر مع هذا، ألنّ 

  .ويرى بعض العلماء كراهة الّشعر مطلقا قليله وكثريه وإن كان ال فحش فيه -
وهو كالم حسنه حسن : هو مباح ما مل يكن فيه فحش وحنوه، قالوا: وقال العلماء كافّة  -

 )15/14(    .وقبيحه قبيح، وهذا هو الّصواب

  

لّشعر[ -   .فضائل حسان -ان يف قسم الفضائلانظر شعر حسّ ] هجاء الكّفار 
جيوز إنشاد الشعر يف املسجد إذا كان مباحا ويستحّب إذا كان يف ممادح اإلسالم وأهله، أو يف  -

  .هجاء الكفار والّتحريض على قتاهلم أو حتقريهم وحنو ذلك
ن ويستحّب الّدعاء ملن قال شعرا من هذا الّنوع، وجيوز االنتصار من الكّفار، وجيوز أيضا م -

  ).46-16/45(    .غريهم بشرطه
  .وجيوز هجو الكّفار ما مل يكن أمان وأنّه ال غيبة فيه، واملقصود منه الّنكاية يف الكّفار -
لسّب واهلجاء خمافة من سّبهم اإلسالم وأهله: قال العلماء  -     .ينبغي أن ال يبدأ املشركون 

)16/48-49.(  

**********************************************************************  
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  .الّنكاح: راجع: الّشغار

***********************************************************************  

  

  

  :الشفاعة

  
  : استحباب الّشفاعة فيما ليس حبرام

سواء كانت الشفاعة إىل سلطان ووال وحنومها، آم يستحّب الّشفاعة ألصحاب احلوائج املباحة،  -
إىل واحد من النّاس، وسواء كانت الشفاعة إىل سلطان يف كّف ظلم أو إسقاط تعزير أو يف 

  .ختليص عطاء حملتاج أو حنو ذلك
طل أو إبطال حّق وحنو ذلك فهي   - وأّما الشفاعة يف احلدود فحرام، وكذا الّشفاعة يف تتميم 

  ).178-16/177(.   حرام

  

  )2/181(.جتوز الّشفاعة إىل والة األمور فيما ليس مبحّرم]  الّشفاعة إىل أولياء األمور[

  )10/143(. وجتوز الشفاعة من احلاكم إىل احملكوم له للمحكوم عليه -
  ).144-10/143(  .جتوز الشفاعة إىل املرأة يف البقاء مع زوجها -
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  ]الّشفاعة يف عرصات القيامة[

م يعتنون : أي". جيمع هللا الناس يوم القيامة فيهتّمون لذلك: "عليه وسّلم قوله صّلى هللا - ّ أ
  )3/53(    .بسؤال الّشفاعة وزوال الكرب اّلذي هم فيه

الشفاعة العامة اليت تكون يف احملشر بفزع اخلالئق إليه ملسو هيلع هللا ىلص ال تكون إال له، ألن الشفاعة يف  -
  )5/4(  .اخلاصة جعلت لغريه أيضا

  

  ]لكّل نّيب دعوة مستجابة ودعوة نبّينا هي شفاعته ألّمته[

م فهم على طمع من  قي دعوا كّل نّيب له دعوة متّيقنة اإلجابة، وهو على يقني من إجابتها، وأّما 
فأّخر الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم دعوته ألّمته إىل أهّم .....إجابتها، وبعضها جياب وبعضها ال جياب

مأوقات حاج   )3/75(    .ا

  

  ]طلب الّشفاعة من األنبياء يف املوقف وأجوبتهم يف ذلك[

قي األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم، فيطلبون شفاعتهم، فيقولون تون آدم ونوحا و لسنا : الّناس 
هم إىل آخره   )3/56(  )3/53(.   هناكم، ويذكرون خطا

  

  : إثبات الّشفاعة وإخراج املوّحدين من النّار
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ا مسعا: قال القاضي عياض رمحه هللا - وأمجع ..... مذهب أهل الّسّنة جواز الّشفاعة عقال ووجو
  .الّسلف واخللف ومن بعدهم من أهل الّسّنة عليها

  .ومنعت اخلوارج وبعض املعتزلة منها، وتعّلقوا مبذاهبهم يف ختليد املذنبني يف النّار  -

  :والّشفاعة مخسة أقسام

  .ّينا صّلى هللا عليه وسّلم، وهي اإلراحة من هول املوقف وتعجيل احلسابخمتّصة بنب: أّوهلا  -
  .يف إدخال قوم اجلّنة بغري حساب، وهذه وردت أيضا لنبّينا صّلى هللا عليه وسّلم: الثّانية  -
 .الّشفاعة لقوم استوجبوا النّار فيشفع فيهم نبّينا صّلى هللا عليه وسّلم ومن شاء هللا تعاىل: الثّالثة -

خراجهم من النّار بشفاعة : ّرابعةال فيمن دخل النّار من املذنبني، فقد جاءت هذه األحاديث 
م من املؤمنني مثّ خيرج هللا تعاىل كّل من قال ال إله  نبّينا صّلى هللا عليه وسّلم واملالئكة، وإخوا

  ".ال يبقى فيها إال الكافرون: "إال هللا، كما جاء يف احلديث
دة الّدرجات يف اجلّنة ألهلها، وهذه ال ينكرها املعتزلة، وال ينكرون أيضا يف : اخلامسة  - ز

  ).36-3/35(    .شفاعة احلشر األّول

إنّه يكره أن يسأل اإلنسان هللا تعاىل أن يرزقه شفاعة : ال يلتفت إىل قول من قال: قال القاضي عياض 
ا ال تكون إال للمذنبني، ا قد تكون كما قدمنا لتخفيف احلساب  حمّمد صّلى هللا عليه وسّلم لكو ّ فإ

دة الدرجات   ).3/36(    .وز

ر احلياة بعد اخلروج من جهّنم[   ]إلقاؤهم يف 

ر يف أفواه اجلنة"   )3/32(".  فيلقيهم يف 

  

  ]تأللؤهم بعد النهر[ 
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م اخلوامت"   )3/33(  ".فيخرجون كالّلؤلؤ يف رقا

م القراطيس" ّ لقراطيس مج: القراطيس". فيخرجون كأ ع قرطاس وهو الّصحيفة اّليت يكتب فيها، شّبههم 
  )3/52(.  لشّدة بياضهم بعد اغتساهلم وزوال ما كان عليهم من الّسواد، وهللا أعلم

  

م اّلذين دخلوا الّنار[   .]شفاعة املؤمنني إلخوا

  "ومثقال ذرةمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من خري ونصف مثقال من خري " : يقول هللا للمؤمنني

)3/31(  

  

  ]خروج بعضهم من النار برمحة أرحم الرامحني[

يقول هللا تعاىل شفعت املالئكة وشفع الّنبّيون وشفع املؤمنون ومل يبق إّال أرحم الّرامحني فيقبض "
فهؤالء هم اّلذين معهم : قال القاضي رمحه هللا".  قبضة من النّار فيخرج منها قوما مل يعملوا خريا قط

  )3/31(.   د اإلميان وهم اّلذين مل يؤذن يف الشفاعة فيهمجمرّ 

  

مارات[ م    ]أهل اجلّنة يعرفو

  )3/33(  .أي يقولون هؤالء عتقاء هللا" يعرفهم أهل اجلنة هؤالء عتقاء هللا"
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  ]الّشفاعة ال تنال الكّفار[

  .أي وجب عليه اخللود   ".ما بقي يف الّنار إّال من حبسه القرآن"

إّن هللا ال يغفر أن يشرك {: أخرب القرآن أنّه خمّلد يف النّار وهم الكّفار، كما قال هللا تعاىل من: ومعناه
ويف هذا داللة ملذهب أهل احلّق، وما أمجع عليه الّسلف أنّه ال خيلد يف النّار أحد مات على } به

  ).59-3/58(    .الّتوحيد، وهللا أعلم

  

  :تناله شفاعة وال تنفعه قرابة املقربنيمن مات على الكفر فهو يف الّنار  وال 

  )3/79(. من مات على الكفر فهو يف الّنار وال تنفعه قرابة املقربني -

  :شفاعة الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم أليب طالب والّتخفيف عنه بسببه  

  ".وجدته يف غمرات من الّنار فأخرجته إىل ضحضاح: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم -
  .ّق من املاء على وجه األرض إىل حنو الكعبني، واستعري يف النّاروالضحضاح ما ر  -
  ).85-3/84(   .هي املعظم من الّشيء: الغمراتوأّما   -

************************************************************************  

  

  

  :الشفعة  
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ه شفع األذان، ومسّيت شفعة الّشفعة من شفعت الّشيء إذا ضممته وثّنيته، ومن: قال أهل اللغة -
  .لضّم نصيب إىل نصيب

  .وأمجع املسلمون على ثبوت الشفعة للشريك يف العقار مامل يقسم  -
لعقار ألنه أكثر : قال العلماء  - احلكمة يف ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك وخّصت 

  .األنواع ضررا

  ]الّشفعة يف املنقول[

  )11/45(  .ان والثياب واألمتعة وسائر املنقولواتفقوا على أنه ال شفعة يف احليو  

جلوار؟[    ]هل تثبت الّشفعة 

جلوار؟ فيه خالف، مذهب الشافعي ومجاهري العلماء  ال تثبت : وأما املقسوم فهل تثبت فيه الشفعة 
  )11/46(    .جلوار

  ]الشفعة فيما يصعب تقسيمه[ 

. لقسمة خبالف احلمام الصغري والرحى وحنو ذلكيرى أصحابنا أن الشفعة ال تثبت إال يف عقار حمتمل ل
)11/46(  

  ]هل تثبت الّشفعة لغري املسلم؟[ 

والّشريك عام يتناول املسلم والكافر والذمي، فتثبت للذمي الشفعة على املسلم، كما تثبت للمسلم على 
  .الذمّي، هذا قول الشافعي واجلمهور

  ]الشفعة للبدويّ [ 
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ا للمقيم يف البلد، وبه قال الّشافعي واجلمهور   )11/46(. وتثبت الشفعة لألعرايب كثبو

  ]هل جيب إعالم الشريك قبل بيع حصته؟[ 

  .يرى أصحابنا أّن إعالم الشريك مندوب ويكره بيعه قبل إعالمه كراهة تنزيه وليس حبرام -
لبيع فأذن فيه فباع  - لشفعة؛واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك  خذ    مث أراد الشريك أن 
م وغريهم  - لشفعة: فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحا خذ    ).47-11/46(. له أن 

************************************************************************  

  
  
  
  
  
  

  :الّشكّ 

  تفسري الشك مبستوى الطرفني إمنا هو اصطالح طارئ لألصوليني؛ -
فالرتدد بني وجود الشيء وعدمه كّله يسمى شكا سواء املستوى والراجح : وأما يف اللغة  -

  .واملرجوح
واحلديث حيمل على الّلغة ما مل يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية وال جيوز محله على ما يطرأ   -

  ).64-5/63(    .للمتأخرين من االصطالح وهللا أعلم
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  :اليقني مقّدم على الّشكّ 

يف طالق زوجته أو عتق عبده أو جناسة املاء الطّاهر أو طهارة الّنجس أو جناسة الثّوب أو  ومن شكّ 
الطّعام أو غريه أو أنّه صّلى ثالث ركعات أو أربعا أو أنه ركع وسجد أم ال أو أنّه نوى الّصوم أو الّصالة 

ثري أو الوضوء أو االعتكاف وهو يف أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه األمثلة،  فكّل هذه الشكوك ال 
  )4/50(  .هلا واألصل عدم هذا احلادث

  

************************************************************************  

  

  

  

  ].سجود الشكر، البشارة: ذات الصلة: [الّشكر

ازاة على فعل : قال القاضي - اجلميل شكرا الّشكر معرفة إحسان احملسن والّتحدث به، ومسّيت ا
ا تتضمن الثّناء عليه   .ألّ

  .اعرتافه بنعمه وثناؤه عليه ومتام مواظبته على طاعته: وشكر العبد هللا تعاىل  -
ا وثناؤه مبا أنعم به : وأّما شكر هللا تعاىل أفعال عباده  - هم عليها وتضعيف ثوا ّ فمجازاته إ

  .عليهم، فهو املعطي واملثين سبحانه
ذا املعىن وهللا أعلموالّشكور من أمسائ  -   ).163- 17/162(.   ه سبحانه وتعاىل 
  )17/118(.  وينبغي جتديد شكر هللا تعاىل عند جتّدد الّنعم -
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************************************************************************  

  

  

  

  .]حملّبةالفضائل، املعجزات، اآلداب، األخالق، االتّباع، ا: ذات الصلة[: الشمائل

  ]مولده صّلى هللا عليه وسّلم[

ربع سنني -   .وولد عام الفيل على الّصحيح املشهور، وقيل بعد الفيل بثالث سنني، وقيل 
  .واّدعى القاضي عياض اإلمجاع على عام الفيل، وليس كما اّدعى  -
  .يع األّولواتّفقوا أنّه ولد يوم االثنني يف شهر ربيع االّول، وتوّيف يوم االثنني من شهر رب  -
ين عشره؟  - منه؟ أم عاشره؟ أم  ين الّشهر؟ أم    واختلفوا يف يوم الوالدة هل هو 
ين عشره ضحى وهللا أعلم  -   )15/100(    .ويوم الوفاة 

  

  :يف أمسائه صّلى هللا عليه وسّلم

تعاىل أّن  : األحوذي يف شرح الّرتمذي عن بعضهم: ذكر أبو بكر بن العرّيب املالكّي يف كتابه  -
  .ألف اسم وللّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم ألف اسم أيضا، مثّ ذكر منها على الّتفصيل بضعا وسّتني

  .يقال رجل حمّمد وحممود، إذا كثرت خصاله احملمودة: قال أهل الّلغة  -
املراد حمو الكفر من مّكة واملدينة : قال العلماء".   وأ املاحي اّلذي ميحى يب الكفر: "قوله -

  .وسائر بالد العرب وما زوي له صّلى هللا عليه وسّلم من األرض ووعد أن يبلغه ملك أّمته
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  ".وأ احلاشر اّلذي حيشر النّاس على عقيب" -
  .نه ليس بعده نّيب، أي جاء عقبهم: ففّسره يف احلديث: والعاقب -
  .هو املّتبع لألنبياء: قال ابن األعرايبّ  :وأّما املقّفي". واملقّفي ونّيب الّتوبة ونّيب الّرمحة"   -
أنّه صّلى هللا عليه وسّلم : فمعناها متقارب، ومقصودها: وأّما نّيب الّتوبة ونّيب الرمحةونّيب املرمحة -

لّرتاحم لّتوبة و   .جاء 
لقتال". نّيب املالحم" -   .ألنّه صّلى هللا عليه وسّلم بعث 
ألمساء مع أّن له صّلى هللا عليه وسّلم أمساء غريها كما وإّمنا اقتصر على هذه ا: قال العلماء  -

ا موجودة يف الكتب املتقّدمة وموجودة لألمم السالفة ّ   ).106-15/104(  .سبق أل

  

  

  

  :القاسم

  ".فإمنا أ قاسم أقسم بينكم " -
ن الكنية إّمنا تكون بسبب وصف صحيح يف املكّىن أو : قال القاضي عياض هذا يشعر 

  )14/114(.نهلسبب اسم اب

  

  :من صفاته اخلَلقية وحليته

 ]قامته[
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لطويل وال "هو مبعىن قوله يف الّرواية الثانية ". كان رسول هللا صّلي هللا عليه وسّلم مربوعا" ليس 
  )15/91(    ".لقصري

  ]مجاله[

  ".كان رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم أحسن الّناس وجها وأحسنهم خلقا  "قوله يف حديث الرباء 

)15/92(  

  ]صفات أخرى ممدوحة[ 

  ..والعرب متدح بذلك وتذّم صغر الفم: قالوا :كان ضليع الفم -
  .والشكلة محرة يف بياض العينني وهو حممود: فقال القاضي :وكان أشكل العني  -

  )15/93(  

  ] لونه[ 

 هو بفتح الّصاد املشّددة، وهو الذي ليس جبسيم وال حنيف وال" كان أبيض مليحا مقّصدا" -
  )15/94(    .طويل وال قصري

آلدم - مليم هو شديد البياض كلون اجلّص وهو كريه : األمهق:  مل يكن األبيض األمهق وال 
بيض كريه البياض، بل : األمسر، معناه: واآلدم.  املنظر، ورّمبا توّمهه النّاظر أبرص مسر وال  ليس 

  ".صلى هللا عليه وسّلم كان أزهر الّلونأنّه : "أبيض بياضا نّريا، كما قال يف احلديث الّسابق
  )15/100(  

  

  ...صفة شعره صّلى هللا عليه وسّلم  
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كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان املشركون يفرقون رؤسهم وكان رسول هللا صّلي هللا عليه "
صيته مث فرق بعد   ".وسّلم حيّب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر به فسدل 

واملراد به هنا عند العلماء إرساله على اجلبني واّختاذه  : قال. ل الشعر إرسالهسد: قال القاضي -
  .سدل شعره وثوبه إذا أرسله ومل يضّم جوانبه: كالقّصة، يقال

والفرق سّنة ألنّه اّلذي رجع إليه : قال العلماء. فهو فرق الشعر بعضه من بعض: وأّما الفرق  -
أّن الّصحيح املختار جواز الّسدل والفرق وأّن الفرق : واحلاصل. الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم

  )15/90(.    أفضل وهللا أعلم
مانزل إىل : والوفرة".  كان شعر رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم فوق الوفرة ودون اجلّمة" -

  ).92-15/91(  .واجلمة الشعر الذي نزل إىل املنكبني.  شحمة األذنني
جلعد و " - هو بفتح الرّاء وكسر اجليم، وهو اّلذي بني اجلعودة ". ال السبطكان شعرا رِجال ليس 

  )15/92(    .والّسبوطة

  

  : شيبه صلى هللا عليه وسّلم

أنّه صّلى هللا عليه وسّلم : اختلف العلماء هل خضب الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم أم ال؟ واملختار -
.   صادق، وهذا التأويل كاملتعّني  صبغ يف وقت وتركه يف معظم األوقات، فأخرب كّل مبا رأى وهو

)15/94-95.(  

  :إثبات خامت الّنبّوة وصفته وحمّله من جسده صّلى هللا عليه وسّلم 
  )15/97(    ".ورأيت اخلامت عند كتفه مثل بيضة احلمامة يشبه جسده"
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  ]من خصاله احلميدة قبل البعثة[

فهي اإلحسان إىل األقارب على حسب حال الواصل واملوصول، فتارة تكون  :صلة الّرحم -
رة والّسالم وغري ذلك لّز رة  خلدمة و رة    .ملال و

} وهو كّل على مواله{: فهو بفتح الكاف، وأصله الثّقل، ومنه قوله تعاىل :حتمُّل الكلّ  -
وغري ذلك، وهو من الكالل وهو  ويدخل يف محل الكّل اإلنفاق على الّضعيف واليتيم والعيال

  .اإلعياء
ه تربّعا: كسب املعدوم - ّ   .أي يعطيهم إ
  .معناه يعطي الناس ما ال جيدونه عند غريك من نفائس الفوائد ومكارم األخالق: وقيل  -
ئبة، وهي احلادثة، والنائبة قد تكون يف اخلري وقد  ":اإلعانة على نوائب احلقّ  - فالّنوائب مجع 

  .رّ تكون يف الشّ 
ذه األمور من مكارم األخالق وخصال اخلري سبب الّسالمة من مصارع السوء -   .واالتصاف 

)2/202(  

  

  ]هو سّيد ولد آدم[ 

  "أ سّيد الّناس يوم القيامة" -
  الّسيد اّلذي يفوق قومه، واّلذي يفزع إليه يف الّشدائد؛: قيل: قال القاضي عياض  -
والّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم سّيدهم يف الّدنيا واآلخرة، وإّمنا خّص يوم القيامة الرتفاع الّسودد   -

  )3/66(  .فيها وتسليم مجيعهم له، ولكون آدم ومجيع أوالده حتت لوائه صّلى هللا عليه وسّلم

  ]حرصه صّلى هللا عليه وسّلم على هداية قومه[
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} وأنذر عشريتك األقربني{ملّا نزلت :  بن عمرو رضي هللا عنهما قاالعن قبيصة بن املخارق وزهري: قوله 
دى: قال بين عبد : انطلق نّيب هللا صّلى هللا عليه وسّلم إىل رضمة من جبل فعال أعالها حجرا مثّ 

 )3/81(    ... ".منافاه إّين نذير

  

مسه[   ]الّنهي عن خماطبته 

: على أحد الّتفسريين، أي} لّرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاال جتعلوا دعاء ا{: لقول هللا عّز و جلّ 
 )1/170(    . حمّمد، بل  رسول هللا،  نّيب هللا: ال تقولوا

  :حلم النّيب صّلى هللا عليه وسّلم

  ).147-7/146(  .وانظر كمال خلق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وحلمه وصفحه اجلميل

)12/159(  

  :هللا عليه وسّلم من أذى املشركني واملنافقنيما لقي الّنّيب صّلى 

 دمحم إّين : واشتكى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليلتني أو ثال فجاءته امرأة، فقالت" -
  """.ألرجو أن يكون شيطانك قد تركك مل أره قربك منذ ليلتني أو ثالث

أي ما أبغضك، } وما قلى{ أي ما قطعك منذ أرسلك،} ما وّدعك{: قال ابن عباس   -
  )12/156(    .وّمسى الوداع وداعا ألنه فراق ومتاركة

  

  ]شّدته يف أمر هللا تعاىل[
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ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إّال أن ينتهك شيء من حمارم هللا تعاىل "ويف رواية   -
ذى من قول أو فعل: معىن نيل منه ".فينتقم  تعاىل   .أصيب 

  . تعاىل هو ارتكاب ما حّرمهوانتهاك حرمة هللا  -
   .لكن اذا انتهكت حرمة هللا انتصر  تعاىل وانتقم ّممن ارتكب ذلك: معناه -

)15/83-84.(  

  :علمه صّلى هللا عليه وسّلم  تعاىل وشّدة خشيته منه

دة العلم ". فوهللا أل أعلمهم  وأشّدهم له خشية" به وشّدة ألّن القرب إىل هللا تعاىل سبب لز
  )15/106(    .خشيته

ورد يف كثري من  األحاديث بيان كمال خلقه صّلى هللا عليه وسّلم  : حسن خلقه صّلى هللا عليه وسّلم
  ).71-15/70(.   وحسن عشرته وحلمه وصفحه

  

  كثرة حيائه صّلى هللا عليه وسّلم    
درها وكان إذا كره شيئا عرفناه يف كان رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم أشّد حياء من العذراء يف خ"  

  .أي ال يتكلم به حليائه بل يتغّري وجهه فنفهم حنن كراهته" عرفنا الكراهة يف وجهه"ومعىن ". وجهه

 )15/78(  

  :تبّسمه صّلى هللا عليه وسّلم وحسن عشرته

جيوز الضحك واألفضل االقتصار على الّتبسم كما فعله رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يف عامة  -
  )15/79(. ويكره إكثار الضحك وهو يف أهل املراتب والعلم أقبح وهللا أعلم: قالوا.  أوقاته
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  : جوده وسخاؤه صلى هللا عليه و سلم

خلري وكان أجود ما يكون يف شهر  كان رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم أجود النّاس"   -
بيان عظم جوده صّلى هللا عليه وسّلم، واستحباب إكثار اجلود يف : ومن  فوائده..". رمضان
  )15/69(    .رمضان

يف هذا كّله بيان عظيم سخائه ".  ما سئل رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم شيئا قّط فقال ال" -
  .ناه ما سئل شيئا من متاع الّدنياوغزارة جوده صّلى هللا عليه وسّلم، ومع

)15/71-74.(  

  

  

  

 ] إيثاره[

فيه بيان ما كان عليه النىب ". فجلس على األرض وصارت الوسادة بيىن وبينه" فألقيت له وسادة"
  )8/47(  .صلى هللا عليه و سلم من التواضع وجمانبة االستئثار على صاحبه وجليسه

  .راجع قسم الّزهد يف حرف الزّاي ]زهده[

  

  ]:من تواضعه[

  ركوبه احلمار وإردافه عليه -
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  )1/232(  ".كنت ردف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على محار يقال له عفري: "قوله -
فيه بيان ما كان عليه النيب صلى هللا عليه و سلم من التواضع والرفق : صالته على قرب السوداء -

م ودنياهممته وتفقد أحواهلم والقيام حبقوقهم واالهتمام    .مبصاحلهم يف آخر
  )7/25(  

  ]تواضعه ملن قبله من األنبياء[

ولو لبثت يف الّسجن طول لبث يوسف : "قوله صّلى هللا عليه وسّلم يف يوسف عليه السالم -
لّداعي".  ألجبت الداعي   .رسول امللك: واملراد 

لإلبالغ يف بيان كمال فضيلة  وقال الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم عن نفسه ما قاله تواضعا وإيثارا -
  )2/185(    .وهللا أعلم. يوسف صّلى هللا عليه وسّلم

ألعمال: من تواضعه[   ]مباشرته 

ذهبت بعبد هللا بن أيب طلحة حني ولد ورسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يف عباءة : "قوله -

لقطران وهو اهلناء" يهنأ"...".  يهنأ بعريا له بكسر اهلاء واملّد، يقال  فبهمز آخره، أي يطليه 
 .هنأت البعري أهنأه

  ).124-14/123(.  التواضع وتعاطى الكبري أشغاله وأنه الينقص ذلك مروءته: ومن فوائده -

  

  :قربه صّلى هللا عليه وسّلم من النّاس وتربّكهم به وتواضعه هلم

ا، وهكذا  وذلك ليصل أهل احلقوق إىل حقوقهم ويرشد مسرتشدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدي 
  )1/162(  )15/83(.   ينبغي لوالة األمور
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  ]حسن لقائه مع النّاس[

لقوم"قوله صلى هللا عليه وسّلم  - استعملته العرب وأكثرت منه، تريد به الّرب وحسن ". مرحبا 
  )1/187(    .صادفت رحبا وسعة: ومعناه.  الّلقاء

 :ئه شفقة عليهمدعاء الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم ألّمته وبكا

ّ سنرضيك يف أّمتك وال نسوءك:  جربيل اذهب إىل حمّمد فقل: فقال هللا تعاىل"... - ".  إ
وهذا من أرجى .. وفيه البشارة العظيمة هلذه األّمة زادها هللا تعاىل شرفا مبا وعدها هللا تعاىل

  )3/78(    .األحاديث هلذه األّمة أو أرجاها

  

  .صّلي هللا عليه وسّلم الّصبيانوالعيالرمحته ]: رمحته وشفقته[

لعيال من رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، قال"   - وكان إبراهيم : ما رأيت أحدا أرحم 
  .فالقرى اّليت عند املدينة: أّما العوايل".  فيأخذه فيقّبله :إىل قوله مسرتضعا يف عوايل املدينة

).76-15/75(  .رمحته للعيال والّضعفاءبيان كرمي خلقه صّلى هللا عليه وسّلم و : ففيه -
  )9/146) (15/85(  

  

نّ    :رمحته صّلى هللا عليه وسّلم الّنساء والّرفق 
لقوارير"   .يعين ضعفة الّنساء".   أجنشة رويدك سوقك 
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ّمسي الّنساء قوارير لضعف عزائمهّن تشبيها بقارورة الّزجاج لضعفها وإسراع : قال العلماء -
  .اإلنكسار إليها

ّن وينشد شيئا : األصح عند القاضي وغريه: ومعناه - أن أجنشة كان حسن الّصوت وكان حيدو 
لكّف  ن حداؤه، فأمره  من أن يفتنهن ويقع يف قلو من القريض والرّجز وما فيه تشبيب، فلم 

  ).81- 15/80(.     عن ذلك

  ].الرفق يف قسم األخالق يف حرف األلف: [راجع ] رفقه[

هذا من عظيم خلقه صّلى هللا عليه وسّلم وكمال " هللا حيّب الّرفق يف األمركله عائشة إنّ " -
.   وفيه حّث على الرّفق والّصرب واحللم ومالطفة النّاس ما مل تدع حاجة إىل املخاشنة.  حلمه

)14/145(  
كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليدع العمل وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل و -

  ).84-15/83)(5/229(  .اس فيفرض عليهمبه الن

  

  :اختياره من املباح أسهله  وانتقامه  تعاىل عند انتهاك حرماته

أليسر واألرفق ما مل يكن حراما أو مكروها -   .يستحّب األخذ 
  ".وما انتقم رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم لنفسه إال أن تنتهك حرمة هللا" -
لم واحتمال األذى واالنتصار لدين هللا تعايل ممّن فعل حمرما أو احلّث على العفو واحل: ويف هذا -

  ).84-15/83(. وكذلك يستحب لألئمة والقضاة وسائر والة األمور.   حنوه

  

  :طيب رحيه صلى هللا عليه وسّلم ولني مّسه
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ب يف كثري كانت الرّيح الطّيبة صفته صّلى هللا عليه وسّلم وإن مل ميّس طيبا ومع هذا فكان يستعمل الطّي
  )15/85(.   من األوقات مبالغة يف طيب رحيه ملالقاة املالئكة وأخذ الوحي الكرمي وجمالسة املسلمني

 )15/86-88.(  

  ]:حسن خطابه[

إذا كره شيئا فخطب له ذكر كراهيته وال يعني فاعله، وهذا من عظيم خلقه ملسو هيلع هللا ىلص فإن املقصود من ذلك 
  . الشخص ومجيع احلاضرين وغريهم ممن يبلغه ذلك وال حيصل توبيخ صاحبه ىف املأل

)9/176(    )3/89(  

  

  ]فصاحته[

  ". هذا حني محى الوطيس: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم -
  .هو شبه التـّّنور يسجر فيه، ويضرب مثال لشّدة احلرب اّليت يشبه حّرها حرّه: قال األكثرون  -
وهذه اللفظة من فصيح الكالم وبديعه الذي مل يسمع من أحد قبل الّنّيب صّلى هللا عليه : قالوا -

  )12/116(.   وسلم

  

  ]مداعبته ملسو هيلع هللا ىلص مع الصبيان[ 

فبضّم الّنون تصغري الّنغر بضّمها وفتح الغني : أّما الّنغري".أ عمري ما فعل الّنغري؟ وكان يلعب به: قال 
نيسهم. املعجمة، وهو طائر صغري، مجعه نغران   ).129-14/128(.    وفيه جواز مالطفة الّصبيان و
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  ]مشيته[

  .السفينه أي مال ميينا ومشاال كما تكّفأ: قال مشّر". إذا مشى تكفأ" -
.   ال بعد فيما قاله مشّر إذا كان خلقة وجبلة واملذموم منه ما كان مستعمال مقصودا: قال القاضي -

)15/86(  

  

  :شجاعته صّلى هللا عليه وسّلم

  ". كان رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم أحسن الّناس وكان أجود النّاس وكان أشجع النّاس"

  )15/68(.   بيان ما أكرمه هللا تعاىل به من مجيل الّصفات وأّن هذه صفات كمال: فيه  -
زم الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم ومل يرو أحد : وقد نقلوا إمجاع املسلمني على أنه ال جيوز أن يقال - ا

زم بنفسه صّلى هللا عليه وسّلم يف موطن من املواطن، بل ثبتت األحاديث  الصحيحة قّط أنّه ا
.قدامه وثباته صّلى هللا عليه و سلم يف مجيع املواطن

  )12/58)(12/115)(12/121)  (12/122(  

  

  : قدر عمره صّلى هللا عليه وسّلم وإقامته مبّكة واملدينة
ملدينة بعد اهلجرة عشر سنني ومبّكة قبل الّنبّوة أربعني  واتّفقوا انّه صّلى هللا عليه وسّلم أقام 

  .سنة
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ا ثالث عشرة، فيكون عمره ثال وإمنّ   ّ ا اخلالف يف قدر إقامته مبّكة بعد الّنبّوة وقبل اهلجرة، والّصحيح أ
ه أنّه بعث على رأس اربعني سنة هو الّصواب املشهور اّلذي أطبق عليه العلماء. وسّتني .وهذا اّلذي ذكر

    )15/99-100.(  

  :نومه

  )15/183(.    وهو صوت النائم املرتفع :ومكان صّلى هللا عليه وسّلم يغّط يف النّ   

  ]من عالمات موته[

والّسلف ". ال أرى األجل إّال قد اقرتب فاتّقي هللا واصربي فإنّه نعم الّسلف أ لك: "قال لفاطمة 
  ).7-16/6(  .املتقّدم، ومعناه أ متقدم قّدامك فرتّدين عليّ 

لّرفيق"]  آخر كالمه عند خروجه من الّدنيا[   ".اللهّم اغفر يل وارمحين وأحلقين 

لّرفيق األعلى األنبياء الّساكنون : الّصحيح اّلذي عليه اجلمهور" الّرفيق األعلى: "ويف رواية  أّن املراد 
  )15/208(  .أعلى علّّيني

هوبفتح اخلاء، أي  ".فأشخص بصره إىل الّسماء"]  آخر فعل له صلى هللا عليه وسّلم[ 
  )15/209(.  السماء ومل يطرفرفعه إىل 

************************************************************************  
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 ]اإلمارة، القضاء: ذات الصلة: [الّشورى

مجاع العلماء -   .يستحّب الّتشاور يف األمور ال سّيما املهّمة يف حّق األّمة 
وأختلف أصحابنا هل كانت املشاورة واجبة على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أم كانت سّنة يف حّقه صّلى   -

ا وهو املختار   .هللا عليه وسّلم كما يف حقنا؟ والّصحيح عندهم وجو
وينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده مث صاحب األمر يفعل ما ظهرت له مصلحة  -

  )4/76(.  وهللا أعلم
جتوز مراجعة ويل األمر على سبيل العرض واملشاورة واإلشارة مبا يظهر أنه مصلحة وتكون تلك  -

  )4/140(    .املراجعة بعبارة لطيفة
اإلمام والكبري مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خالفه  ينبغي للّتابع أن يعرضه على  -

الصواب رجع إليه، وإال بّني للّتابع جواب  املتبوع لينظر فيه، فإن ظهر له أّن ما قاله التابع هو
  )1/238(.  الشبهة اّليت عرضت له، وهللا أعلم

جتوز إشارة بعض األتباع على املتبوع مبا يراه مصلحة وموافقة املتبوع له إذا رآه مصلحة ورجوعه  -
  )1/240(.  عّما أمر به بسببه

  

  ]استشارة اإلمام أهل الّرأي واخلربة يف تدبري األمور[

  )12/124(  .نبغي استشارة األصحاب وأهل الرأي واخلربةي -
. تستحّب مشاورة أهل العلم والرّأى يف األمور احلادثة ويقّدم أهل الّسابقة يف ذلك -

)14/212(  
  )16/55(.  يشري جلساء اإلمام واحلاكم مبا يرونه كما أشار عمر بضرب عنق حاطب -
  )9/92(.  ألمور املهمةيستحّب مشاورة اإلمام أهل الفضل واملعرفة يف ا   -
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م[   ]استشارة اجليش مع اإلمام يف الّتصّرف بدوا

ا ىف القتال بغري إذن  - م اّليت يستعينون  ال ينبغي ألهل العسكر من الغزاة أن يضّيعوا دوا
ذن هلم إال إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة وهللا اعلم   .اإلمام، وال 

ؤساء، وللمفضول أن يشري عليهم خبالف ما رأوه إذا ظهرت وجتوز اإلشارة على األئّمة والر  -
بطال ما أمروا بفعله   )1/225(    .مصلحته عنده وأن يشري عليهم 

  

  ]استشارة القائد مع أهل احلّل والعقد يف معاقبة املفسدين[

س أبنوا أهلي: "قال صّلى هللا عليه وسّلم موها: ومعناه. "أشريوا علّي يف أ ّ   )17/114(  .ا

  )17/117(. يستحّب مشاورة الّرجل بطانته وأهله وأصدقاءه فيما ينوبه من األمور

جيوز البحث والسؤال عن األمور املسموعة عّمن له به تعّلق، أّما غريه فهو منهي عنه وهو جتّسس 
  )17/117(. وفضول

. ىت قد ال يذكرهاوجيوز عرض املفضول على الفاضل والّتابع على املتبوع ما حيتاج إليه من مصاحله الّ 
)14/38(  

  

ئه يف شؤونه[   ]استشارة الّرجل مع ذوي الّراي من أقر

  !!".مل يضّيق هللا عليك، والّنساء سواها كثري: وأّما علّي بن أيب طالب فقال"
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هذا اّلذي قاله علّي رضى هللا عنه هو الّصواب يف حّقه ألنّه رآه مصلحة ونصيحة للّنّيب صّلى هللا عليه  
  )17/108(  ..يف اعتقاده، ومل يكن ذلك يف نفس األمروسّلم 

  

  ]مشاورة عمر مع الّصحابة يف القدوم على أرض الطاعون[

وكان رجوع عمر  لرجحان طرف الّرجوع لكثرة القائلني وأنّه أحوط ومل يكن جمّرد تقليد ملسلمة الفتح، 
  )14/209(. الّتجارب وسداد الرّأى فكّثر القائلني به مع ما هلم من السّن واخلربة وكثرة

  )11/35(.  يستحّب سؤال الرجل الكبري أصحابه عن أحواهلم واإلشارة عليهم مبصاحلهم

  

  ]املشورة ليست مبلزمة[

  )2/181(.  الفاضل ال يقبل ما يشار عليه به مطلقا، بل يتأّمله فإن مل تظهر مصلحته مل يعمل به

  

  ]إنشاء جملس شورى لألّمة[

معىن شورى يتشاورون فيه ". عجل يب أمر فاخلالفة شورى بني هؤالء الستة فإن: " لقول عمر
  )5/52(  .ويتفقون على واحد من هؤالء الستة

************************************************************************  
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  .].القضاء، اليمني، احلديث: ذات الصلة: [شهادة

  )17/118(. بيت يف الّشهادةينبغي التث -
  )7/133(.  ويشرتط يف الشاهد التيقظ فال تقبل من مغفل -

  

 ]شهادة األعمى[

ذين بن أم مكتوم" - واستدل به مالك ". إّن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت تسمعوا 
 .واملزين وسائر من يقبل شهادة األعمى

لصوت ألن   - ن الشهادة يشرتط فيها العلم وال حيصل علم  وأجاب اجلمهور عن هذا 
  )7/202(  .األصوات تشتبه، وأما األذان ووقت الصالة فيكفي فيها الظن

  

  :بيان خري الشهود -

يت بشهادته قبل أن يسئلها"   ".أال أخربكم خبري الشهداء؟ اّلذي 

ويالن، أصحهم  ذا احلديث  أنه حممول على : ويل مالك وأصحاب الّشافعي: ا وأشهرمهاويف املراد 
نه شاهد له   .من عنده شهادة إلنسان حبّق وال يعلم ذلك اإلنسان أنه شاهد فيأيت إليه فيخربه 
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ويالت، أصحها". يشهدون وال يستشهدون: "أما قوله صلى هللا عليه و سلم ول العلماء هذا  : فقد 
ا قبل أن تطلب منه أنه حممول: ويل أصحابنا ا، فيأيت فيشهد  .على من معه شهادة آلدمّي عامل 

  )12/17(  )16/87-88.(  

م[ س يدعون اخلريية وال يستشهد    ]جميء أ

  ".مثّ جييء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته"

رة هذه: ومعىن احلديث -  .  أنّه جيمع بني اليمني والشهادة، فتارة تسبق هذه و
وهذا ذّم ملن يشهد وحيلف مع شهادته، واحتّج به بعض املالكية يف رّد شهادة من حلف   -

ا ال تردّ  ّ   ).86- 16/85(.   معها، ومجهور العلماء أ

  ]:نصاب شهادة اإلعسار[

وقال اجلمهور يقبل من عدلني كسائر . يشرط يف بينة اإلعسار ثالثة: فقال بعض أصحابنا -
  .الشهادات غري الزىن

  .ف له مال فال يقبل قوله يف تلفه واإلعسار إال ببينهومن عر   -
  ).134-7/133(.  وأما من مل يعرف له مال فالقول قوله يف عدم املال  -

  

  ]الفرق بني الّشهادة والّرواية[

  :اعلم أّن اخلرب والّشهادة يشرتكان يف أوصاف ويفرتقان يف أوصاف -
يف اشرتاط اإلسالم، والعقل، والبلوغ، والعدالة، واملرؤة، وضبط اخلرب، واملشهود به  :فيشرتكان -

  .عند الّتحّمل واألداء
  .يف احلرّيّة، والذّكوريّة، والعدد، والّتهمة، وقبول الفرع مع وجود األصل: ويفرتقان  -
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فيقبل خرب العبد واملرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور األصل اّلذى هو شيخه، وال تقبل   -
م إال يف املرأة يف بعض املواضع مع غريها   .شهاد

لّتهمة، كشهادته على عدّوه ومبا يدفع به عن نّفسه ضررا أو جيّر به إليها نفعا،   - وترّد الّشهادة 
  .ولولده ووالده

، فمنعها الّشافعى وطائفة، وأجازها مالك وطائفة، واتفقوا على دة األعمىواختلفوا يف شها  -
  .قبول خربه

ألّن الّشهادة ختّص فيظهر فيها  وإّمنا فّرق الّشرع بني الّشهادة واخلرب يف هذه األوصاف،  -
  .الّتهمة، واخلرب يعّمه وغريه من النّاس أمجعني فتنتفى التهمة

موهذه اجلملة قول العلماء الذين   -   )1/61(  .يعتد 

  

  ]شهادة الّزور من أكرب الكبائر[

حلقوق كبرية بني أن تكون حبّق عظيم أو حقري   )2/88(  .ال فرق يف كون شهادة الّزور 

  ]الشهادة على الّنفي [

  )18/142(    .جتوز الّشهادة على الّنفي يف احملصور اّلذي حياط به

  ]سبب نقصان شهادة املرأة[

ّن قليالت الّضبط:  املازرّي رمحه هللاقال اإلمام أبو عبد هللا   )2/67(  .إلّ

************************************************************************  
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  :الشهر

 )1/183(    .ّمسي الّشهر شهرا لشهرته وظهوره -
وقد يقع النقص متواليا يف شهرين وثالثة وأربعة وال يقع : قالوا. والشهر قد يكون تسعا وعشرين -

  ).191-7/190(.  يف أكثر من أربعة

  

  

  

  ]:األشهر احلرم[ 

مجاع العلماء  :واألشهر احلرم هي ذو القعدة وذو احلّجة واحملرّم ورجب، هذه األربعة هي األشهر احلرم 
  .من أصحاب الفنون

  ]اجلاهلية مل تزل تعظّم هذه األشهر[

)1/182(..كان من عادة العرب تعظيم األشهر احلرم واالمتناع من القتال فيها -
  )11/168(  

احملّرم ورجب وذو : يقال: ولكن اختلفوا يف األدب املستحب يف كيفية عّدها، فقالت طائفة -
  .القعدة وذو احلجة ليكون، االربعة من سنة واحدة
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هي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب، ثالثة سرد وواحد فرد، وهذا : العلماءوقال مجاهري   -
)1/182(  .  هو الصحيح الذي جاءت به األحاديث الصحيحة

  )11/168(  

  ]ملاذا أضيفت رجب إىل مضر؟[

وقد كان بني بين مضر وبني ربيعة اختالف يف رجب، فكانت مضر جتعل رجبا هذا الشهر املعروف : قالوا
وهو الذي بني مجادى وشعبان، وكانت ربيعة جتعله رمضان، فلهذا أضافه الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم اآلن، 

  )11/168(    .إىل مضر

ألشهر احلرم[   ]تالعبهم 

كانوا يف اجلاهلّية يتمّسكون مبّلة إبراهيم صّلى هللا عليه وسّلم يف حترمي األشهر احلرم، وكان يشق عليهم 
شهر متواليات، فكانوا إذا احتاجوا إىل قتال أّخروا حترمي احملّرم إىل الّشهر الذي بعده خري القتال ثالثة أ

وهو صفر، مث يؤخرونه يف السنة األخرى إىل شهر آخر، وهكذا يفعلون يف سنة بعد سنة، حىت اختلط 
  )11/168(  .عليهم األمر

************************************************************************  

  

  

  ].اجلهاد: ذات الّصلة: [شهيد
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ّمسي بذلك ألنّه حّي، ألّن أرواحهم شهدت دار : قال الّنضر بن مشيل: فالّشهيد ] معىن الّشهيد[
  ).164-2/163(  .وذكر أقواال أخرى. الّسالم، وأرواح غريهم ال تشهدها إّال يوم القيامة

  )13/24(  

  

  :بيان الشهداء

الّشهداء سبعة سوى القتل يف سبيل : "املوطأ من حديث جابر بن عتيكويف رواية مالك يف  -
املطعون واملبطون والغرق وصاحب اهلدم وصاحب ذات اجلنب واحلرق واملرأة : هللا، فذكر

وهذا احلديث اّلذي رواه مالك صحيح بال خالف وإن كان البخارّي ومسلم مل ". متوت جبمع
  .خيّرجاه

فهو صاحب داء البطن وهو : وأما املبطون .ميوت يف الطّاعونفهو اّلذي : فأّما املطعون  -
  .اإلسهال

  .من ميوت حتته: وصاحب اهلدم .فهو اّلذي ميوت غريقا يف املاء: وأما الغرق -
طنا: وصاحب ذات اجلنب  - اّلذي ميوت : واحلريق .معروف، وهي قرحة تكون يف اجلنب 

اّليت : جليم وفتحها وكسرها والضّم أشهر، قيلفهو بضّم ا: وأما املرأة متوت جبمع. حبريق النّار
  .متوت حامال جامعة ولدها يف بطنها

ا وكثرة أملها: قال العلماء - ت شهادة بتفضل هللا تعاىل بسبب شّد  .وإمنا كانت هذه املو
ي صفة مات". ومن مات يف سبيل هللا فهو شهيد" -   .فمعناه 
دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله من قتل : "وقد جاء يف حديث آخر يف الصحيح   -

  ".من قتل دون سيفه فهو شهيد: "وىف حديث آخر صحيح"...  فهو شهيد
م يكون هلم يف اآلخرة : املراد بشهادة هؤالء كّلهم غري املقتول يف سبيل هللا: قال العلماء  - أ

  ).63-13/62(  .ثواب الّشهداء، وأّما يف الّدنيا فيغسلون ويصّلى عليهم
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  ]املوت يف سبيل هللا شهادة[

  )13/60(".من قتل يف سبيل هللا فهو شهيد ومن مات يف سبيل هللا فهو شهيد" -
ومن مات يف حرب الكّفار بسبب القتال يكون شهيدا سواء مات بسالحهم أو رمته دابّة أو  -

  )12/187(.  غريها أو عاد عليه سالحه

  

  :والّشهيد ثالثة أقسام

الكّفار، بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الّشهداء يف ثواب املقتول يف حرب : أحدها -
  .أنّه ال يغسل وال يصّلى عليه: اآلخرة، ويف أحكام الدنيا، وهو

شهيد يف الّثواب دون أحكام الّدنيا، وهو املبطون، وغريهم ّممن جاءت األحاديث  :والثّاين -
يف اآلخرة ثواب الّشهداء، وال يلزم أن الّصحيحة بتسميته شهيدا، فهذا يغّسل ويصّلى عليه، وله 

  .يكون مثل ثواب األّول
ر بنفي تسميته شهيدا إذا قتل يف حرب  :والثّالث  - من غّل يف الغنيمة وشبهه ممّن وردت اآل

م الكامل  الكّفار، فهذا له حكم الشهداء يف الّدنيا، فال يغسل وال يصّلى عليه، وليس له ثوا
  ).63-13/62(  )2/164(    .يف اآلخرة، وهللا أعلم

  

ليس من متّين املوت املنهي عنه، ألّن ذلك فيمن متنّاه لضّر نزل به وهذا إّمنا متّىن ليكون ]: متّين الشهادة[
  )12/95(.شهيدا
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لّشهادة[   ] الّتعريض 

من  كان معلوما عندهم أنّ   ".يرمحه هللا: عامر، قال: من هذا السائق؟ قالوا: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم
  )12/167(.  دعا له الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم هذا الّدعاء يف هذا املوطن استشهد

  :استحباب طلب الّشهادة يف سبيل هللا تعاىل

  )13/55(  .يستحّب سؤال الّشهادة وتستحّب نّية اخلري -
    )12/186(  .الّصحابة  كانوا حيّبون الشهادة وحيرصون عليها -

  

  

  

 :فضل الّشهادة يف سبيل هللا تعاىل 

ا ترجع إىل الّدنيا وال أّن هلا الّدنيا وما فيها إّال " - ّ ما من نفس متوت هلا عند هللا خري يسّرها أ
.هذا من صرائح األدلّة يف عظيم فضل الّشهادة وهللا احملمود املشكور. إىل آخره" الشهيد

  )13/24(  
، واليزول عنه الّدم بغسل  جرح لونه لون دم ورحيه مسكيت الّشهيد يوم القيامة كهيئته حني -

  .والغريه
واحلكمة يف جميئة يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه يف طاعة هللا   -

  )13/22(    )13/21(.  تعاىل

  ]اإلخالص يف الغزو شرط لنيل الّشهادة واألجر[
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.املذكور فيه إمنا هو ملن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة هللا هي العليااإلخالص يف الغزو البّد منه والّثواب 
    )13/22(  

ه إّال الّدين   :من قتل يف سبيل هللا كفرت خطا

ذه الشروط  ه كّلها إّالحقوق اآلدميني، وإمنا يكون تكفريها  الفضيلة العظيمة للمجاهد وهي تكفري خطا
  )13/29(    .برأن يقتل صابرا حمتسبا مقبال غري مد: وهو

  : ثبوت اجلّنة للشهيد 

  ).44-13/43)(13/46(.  إّن اجلهاد وحضور معركة القتال طريق إىل اجلّنة وسبب لدخوهلا -
  )13/48(    .وقد ثبتت األحاديث أّن رحيها توجد من مسرية مخسمائة عام -
م يرزقون{أرواح الّشهداء يف اجلّنة وهم  - وأّما غريهم فإّمنا يعرض عليه مقعده   :}أحياء عند ر

  ).32-13/30(    .لغداة والعشيّ 

  ]رضى هللا عن الشهداء[

ّ قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عّنا"قول الّشهداء  رضي {: موافق لقوله تعاىل". اللهّم بّلغ عّنا نبّينا أ
ه من اخلريات  بطاعتهم ورضوا عنه: قال العلماء. }هللا عنهم ورضوا عنه ّ .مبا أكرمهم به وأعطاهم إ

    )13/47-48.(  

***************************************************************************  

  
  

  ]اجلنّ : ذات الصلة: [الّشيطان
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كل الشيطان؟   هل 

 . يتمّكن من أكله" يستحلّ "معىن ".  إّن الّشيطان يستحّل الطّعام أن ال يذكر اسم هللا تعاىل عليه"

أّن هذا احلديث : الّصواب اّلذي عليه مجاهري العلماء من السلف واخللف من احملّدثني والفقهاء واملتكّلمني
كل حقيقة، إذ  وشبهه من األحاديث الواردة يف أكل الشيطان حممولة على ظواهرها، وأن الشيطان 

  .  ه واعتقاده وهللا أعلمالعقل ال حييله، والّشرع مل ينكره بل أثبته فوجب قبول

)13/189-190.(  

************************************************************************  

  

  :الشيعة

  

  ]عقيدة الّرجعة عند الشيعة[ 

لّرجعة - أّن عليّا كّرم هللا وجهه ىف : هو ما تقوله الرّافضة وتعتقده بزعمها الباطل: اإلميان 
! أن اخرجوا معه: خنرج، يعىن مع من خيرج من ولده حىت ينادي من الّسماءالّسحاب، فال 

م الّسخيفة وعقوهلم الواهية ذها م الّلالئقة  طيلهم وعظيم من جهاال !!.وهذا نوع من أ
  )1/101(  

  .الّرتك: وّمسوا رافضة من الّرفض، وهو -
م رفضوا زيد بن علّي : قال االصمعّي وغريه  -   )1/103(    .فرتكوهّمسوا رافضة ألّ
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  ]افرتاء الشيعة على اخللفاء الّراشدين[

ر عمر ويرى أّن حكمه وقوله سّنة وأمره حّق، وكذلك أبو بكر  خالف  إّن عليّا  كان معّظما آل
  )11/219(    .ما يكذبه الشيعة عليه

  

  ]نسبة األحاديث املوضوعة إىل علّي [

فأشار بذلك إىل ما أدخلته الروافض والشيعة يف علم علي رضى هللا عنه "  هللا أي علم أفسدواقاتلهم "
حلق فلم  ت واألقاويل املفتعلة واملختلقة وخلطوه  طيل وأضافوه إليه من الروا وحديثه وتقولوه عليه من األ

  )1/83(". يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه

  

هل بيته كما تزعمه الشيعة؟هل خّص رسول هللا صّلى هللا[   ] عليه وسلّم شيأ 

  ".ما كان الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم يسّر اليك؟: إن علّيا غضب حني قال له رجل" -
م  -   .وفيه إبطال ما تزعمه الرّافضة والّشيعة واإلمامّية من الوصية إىل علّي وغري ذلك من اخرتاعا
هللا صّلى هللا عليه وسّلم بشيء مل يعّم به الّناس كافّة إّال ما كان ما خّصنا رسول : "وقال  -

  ).142-13/141(  ". يف قراب سيفي

  



 
 

640 
 

من زعم أن عند شيئا نقرؤه إال كتاب هللا : خطبنا علي بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنه فقال"
بطال ما ". وهذه الصحيفة فقد كذب تزعمه الرافضة والشيعة هذا تصريح من علي رضي هللا تعاىل عنه 

مور كثرية من : وخيرتعونه من قوهلم إن عليا رضي هللا تعاىل عنه أوصى إليه النيب صلى هللا عليه و سلم 
أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه صلى هللا عليه و سلم خّص أهل البيت مبا مل يطلع عليه 

طلة واخرتاعات فاسدة . غريهم .  ال أصل هلا ويكفى يف إبطاهلا قول علي  هذاوهذه دعاوى 
)9/143(  

  

  

  

  

  ]بطالن قول الّشيعة يف تنصيص خالفة عليّ [

تّفاق املسلمني  - وأّما ما تّدعيه الّشيعة من الّنّص على علّي والوصية إليه فباطل ال أصل له 
م عليّ  ما عند إّال ما : " بقوله واالتّفاق على بطالن دعواهم من زمن علّي، وأّول من كّذ

  .احلديث". يف هذه الّصحيفة
م وال أّن أحدا ذكره له وهللا أعلم  -   . ولو كان عنده نّص لذكره ومل ينقل أنه ذكره يف يوم من األ

)15/155(  

*********************************************************************  

  



 
 

641 
 

  

  فهرسال
 

  
  :الّصفحة            :املوضوع

  
  7-3              :املقّدمة

  

  9            :حرف األلف
  

  27-9              :اآلداب
  28              :آدم

  28              :آدمي
  28              :اآلصع

  28            :آل البيت
  30- 29              :آنية
  30              :أب

حة   30              :إ
ق   30              :إ

  31              :االبتالء
  32              :اإلبل
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  32            :ابن صّياد

  35- 33              :االتباع
  35              :اإلمث

  35              :اإلجارة

  38- 36              :االجتهاد
  38              :األجر

  39              :األجرة

  40- 39              :اإلمجاع
  40              :احتباء

  41            :االحتكار
  41              :االحتالم
  44- 42              :اإلحداد
  44              :اإلحرام

  44            :اإلحسان
  44            :اإلحصار
  45              :إحصان

  45            :إحياء املوات
  45              :إخبار

  45            :االختالط
  46            :االختالف
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  47              :أخرس
  47            :اإلخالص
  51- 48              األخالق

  51              :أدب
  51              :االّدخار
  58- 51              :األذان

  

  59              :إرادة هللا

  60- 59              :اإلرداف

  60              :األرض

  61              :اإلسبال
  64- 61            :االستئذان
  64            :االسترباء

  65            :االستثبات
  65            :االستثناء

  68- 65            :االستجمار
  71- 68            :االستحاضة
  72- 71            :االستحداد

  72            :االستخارة
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  73- 72            :االستخدام
  73            : االستخالف

  73            :االسرتجاع
  77- 73            :االستسقاء 

  77            :االستطابة
  78            :االستطاعة

  80- 78            :االستعاذة

 81            :االستغفار

 84- 81            :االستفتاء

  84            :استلحاق
  84              :استماع

  84            :االستنباط
  85            :االستنثار

  85            :االستنجاء
  86- 85            :االستنشاق

  95- 86       :اإلسراء
  95              :إسراف
  105- 96              :اإلسالم
    108-106          :)أمساء هللا(األمساء 
  109-108              :األسري
  109              :اإلشارة
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  109            :اشتمال الصّماء
  111-110              :األشربة

  112            :اإلصالح
  113-112              :األصنام

  122-113            :األضاحي
  123            :االضطباع
  130-123              :األطعمة

  130            :إعادة الصالة
  133-130            :االعتكاف

  134-133            :إعفاء اللحية
  134              :أعمى
  134              :إغماء
  134              :اإلفراد

  134            :أفعال العباد
  135              :اإلفالس
  136-135              :اإلقامة
  136              :األقراء

  137              :اإلقرار

  137              :اإلقعاء

  137              :اإلكراه

  138              :أم
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  138              :أم الولد
  151-138              :اإلمارة
  159-151              :اإلمامة
  159              :األمان
  160              :األمانة
  161-160              :األمر
  161              :أمرأة

  166-162              :األنبياء
  167              :االنتعال

  167            :انقاص املاء
  167              :إنزال

  169-168              :اإلنفاق
  169              :األنفال

  169              :االنقياد

  169              :إنكار
  170              :أوقية

  170              :اإلهاب
  170            :أهل الّذمة

  170            :أهل الكتاب
م التشريق   170            :أ

  171              :اإليثار
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  172-171              :اإليالء

  184-172              :اإلميان 

******************************************************************* 

  

       185          :حرف الباء -

  185              :البحر

  185              :خبل

  190-185              :البدعة

  190              :البدنة

  191              :الرباق

  191              :الربّ 

  193-191            :بّر الوالدين

  194              :الربكة

  194            :والبصاقالبزاق 
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  194              :البسملة

  195              :البشارة

  196-195              :البغاة

  196              :بالغة

  197              :البلوغ

  197              :البول

  197              :البيان

  200-198              :البيعة

  219-200              :البيوع

  

************************************************************************** 

  

 219          :حرف الّتاء

  219              :بري
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  220-219              :التّأديب

  220              :التّأسف

  220              :ليف

  221              :ويل

  221            :رك الصالة

  221              :الّتبّتل

  224-221              :تربّك

  224              :الّتثاؤب

  225              :الّتثّبت

  225              :التّثويب

  225              :جتارة

  225            :الّتحجيل

  226              :الّتحريق

  226              :حتقري
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  226              :الّتحكيم

  227              :الّتحنيك

  227            :حتية املسجد

  227            :الّتخصيص

  227              :تداوي

  228              :تدبري

  228              :الّرتاويح

  228              :ترمجة

  229-228              :التسبيح

  229              :تسمية

  229              :الّتسّول

  229              :التشاؤم

  230              :التشّبه

  230             :الّتشريق
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  232-230            :تشميت العاطس

  232              :تشّهد

  234-232              :التصوير

  235-234              :تطوّع

  236-235              :الّتطّري 

  237-236              :الّتعارض

  239-237              :التعزير

  239              :الّتعفف

  239              :تعمق

  239              :تغريب

  240-239              :تفدية

  245-240              :التفسري

  245              :تفليس

  245              :تقبيل
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  246              :الّتقليد

  246            :تقليم األظفار

  247-246              :التقوى

  247              :الّتقييد

  250-248              :تكفري

  250              :تكفني

  255-250              :الّتكليف

  256-255              :تكنية

  256              :الّتلبية

  256              :الّتمتع

  256              :متين

  256              :الّتمييز

  257              :تناجي

  257            :تناسخ األرواح
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  257              :التنجيم

  257              :تنعم

  257              :فيلتن

  261-258              :الّتوبة

  262              :الّتوحيد

  262              :الّتورّع

  262              :الّتورية

  262              :التوّسل

  263              :الّتوفيق

  264-263              :الّتوكل

  264              :الّتهليل

  264              :التهنية

  265-264              :الّتيامن

  265              :الّتيسري



 
 

654 
 

  271- 26              :الّتيّمم

************************************************************************** 

  

  271            :حرف الثاء

  271              :الثّناء

  272              :الّثواب

************************************************************************** 

  

  

 273          :حرف اجليم
  

  273                :اجلائحة

  274-273                :اجلار

  275-274              :اجلاسوس
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  278-275                :اجلاهلّية

  278                :جراح

  278                :جرس

  278                :اجلزاء

  279                :جزية

  281-280              :جزيرة العرب

  281              :اجلّساسة

  281                :علاجل

  281                :اجللد

  282                :اجللباب

  282              :مجادات

  286-283                :اجلماع

  289-286                :اجلماعة

  296-290                :اجلمعة
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  297-296                :اجلنّ 

  314-297                :اجلنائز

  315                :اجلنابة

  315                :جناية

  323-315                :اجلّنة

  323                :جنون

  323                :جنني

  323              :جوامع الكلم

  341-324              :رياجلهاد والسّ 

  345-341                :جهّنم

*********************************************************************  

  

  346            :حرف احلاء
  386-346                :احلج
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  387-386              :احلجاب

  388                :احلجامة

  388                :احلجر

  392-389                :احلدود

  395-393              :حد اخلمر

  396-395              :حّد القذف

  402-396              :حّد الزىن

  404-402              :حّد الّسرقة

  405              :حّد شامت الّرسول

  412-405                :احلديث

  413                :حرابة

  413                :حريب

  413                احلرز

  413              :حرم مكة
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  414                :احلرير

  414                :احلزن

  414              :احلساب

  414                :احلسد

  415                :احلشم

  415                :احلقّ 

از   416              :احلقيقة وا

  416                :احلكمة

  416                :احلّلة

  417                :احللف

  417                :احللق

  417                :حليّ 

  418                :محار

  418                :احلمام
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  418                :احلمد

  419                :احلمس

  419                :احلمل

  419                :احلمو

  420                :حواء

  420              :احلواريّون

  421                :احلوالة

  423-421                :احلوض

  424-423                :احلياء

  424                :حّية

  429-424                :احليض

  433-430                :احليوان

************************************************************************  
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  434              :حرف اخلاء

  436-434                :اخلامت

  436                :اخلامتة

  437                :رباخل

  439-437              :خرب الواحد

  440-439                :اخلتان

  440                :اخلدمة

  440                :اخلراءة

  440              :اخلسوف

  441                :اخلشوع

  441                :اخلشية

  441                :خصاء

  446-442              :اخلصائص

  446              :اخلصومة
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  447                :اخلصيّ 

  447                :خضاب

  450-447                :اخلضر

  451-450                :اخلطّ 

  451                :اخلطأ

  451              : اخلطاب

  453-451                :اِخلطبة

  454-453                :طبةاخلُ 

  455                :خف

  455                :اخلالف

  456                :اخلالفة

  457                :اخللّ 

  457                :اخلّلة

  458                :اخلَْلف
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  459-458                :اخللق

  461-459                :اخللوة

  461                :خليفة

  462                :اخلمار

  464-462                :اخلمر

  465                :اخلمس

  466-465                :اخلنثى

  466                :خنزير

  469-467                :اخلوارج

  470                :اخلوف

  470                :خيار

  471-470                :اخليل

  471                :اخليالء

********************************************************************  
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  472              :حرف الّدال

  472                :دابة

  472              :دار احلرب

  472              :الّدار املغصوبة

غ   473-472                :د

  480-474                :الّدّجال

  488-481                :الدعاء

  488                :دعوى

  488                :دعاوي

  490-489                :الّدعوة

  491                :الّدلك

  492-491                :الّدم

  492                :الّدواء

  492                :الّدهر
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  495-493                :الّدية

  496                :الّدير

  499-496                :الدَّين

*************************************************************************  

 500              :حرف الّذال

  504-500                :الّذبح

  504                :الذّكاة

  511-504                :الذّكر

  512                :الّذّمة

  512                :الّذّمي

  512                :الّذنب

  512                :الّذهب

  

**************************************************************  
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  513            :حرف الّراء

  513              :راتبة

  517-513              :الّرؤ

  519-517            :)رؤية هللا(الّرؤية 

  520              :الّربّ 

  522-520              :الّر

  522              :الّرجا

  523              :رجعة

  523              :الّرجم

  524-523              :الّرمحة

  528-524              :الّرّدة

  528              :الّرشوة

  530-529              :الّرضاع
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  530              :رضخ

  531-530              :الّرفق

  534-531              :الّرقّ 

  534              :الّرقائق

  536-534              :الّرقية

  537              :الرّكاز

  537            :الركنان اليمانيان

  537              :رمل

  538-537              :ميالرّ 

  538            :رمي اجلمرات

  538              :الّرواية

  540-539              :الّروح

  540              :الّرهن

ء   541              :الّر
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  541              :نالّر

  541              :الّريح

  
**********************************************************************  

  

 542            :حرف الّزاي

  543-542              :الّزراعة

  543              :الّزعفران

  543              :الّزعم

  552-543              :الزّكاة

  552              :زلزلة

  552              :الّزمزم

  553              :الّزىن

  553              :زوج

  553              :الّزور
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  557-554              :الّزهد

رة   559-558              :الّز

رة القبور   562-560            :ز

  564-563              :الّزينة

***************************************************************************  

  

  

  

 565            :حرف الّسني

  565              :الّسائبة

  569-565              :الّساعة

  570              :سؤال

  570              :السبّ 

  570              :الَسُبع
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  572-571              :الّسبق

  573-572              :الّسرت

  575-573              :الّسرتة

  576              :سجع

  576              :سجن

  577-576              :الّسجود

  578-577            : سجود التالوة

  578            :سجود الّشكر

  581-579              :السِّحر

  581            :سد الذرائع

  581              :الّسرقة

  581              :السريّة

  585-582              :الّسفر

  586              :السكينة
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  587-586              :الّسالح

  592-587              :الّسالم

  592              :الّسلب

  593              :الّسلم

  594              :الّسّنة

  594              :الّسّنور

  596-594              :الّسواك

  597-596              :الّسهو

  598              :سياسة

  598              :السّيد

  598              :الّسرية

  

******************************************************************  
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  599            :حرف الّشني

  599              :شؤم

  599              :الّشتم

  599              :شجاعة

  599              :الشحوم

  600              :الّشرب

  600              :الّشرط

  600              :الّشرك

  600            :الّشطرنج

  602-601              :الّشعر

  605-603              :الِشعر

  605              :الّشغار

  610-605              :الّشفاعة
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  611-610              :الّشفعة

  612              :الّشكّ 

  613              :الّشكر

  627-613              :الّشمائل

  630-627              :الّشورى

  633-630              :شهادة

  635-633              :الّشهر

  639-635              :شهيد

  639              :الّشيطان

  642-640              :الّشيعة

  

  674-643              :الفهرس
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  .معجم فقه شرح صحيح مسلم لإلمام الّنوويّ 

  

  :إعداد

  .حمّمد عثمان آدم اجلربيتّ  

 

ّلد الثّاين  ا
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  حرف الّصاد

*************************************************************  

  .راجع ابن صياد: صائد

*************************************************************  

  

  ].االبتالء: ذات الّصلة: [الّصرب

 :ما يقال عند املصيبة

  )6/220("   إ  وإ إليه راجعون" :املشروع للمسلم إذا أصابته مصيبة أن يقول -
. ل لكثرة املشقة فيه يكون عند أّول املصيبةوالصرب الكامل الذي يرتتب عليه األجر اجلزي -

)6/227( 

  ]ذكر اإلنسان ما به من األمل ال ينايف الصرب[

إّمنا يذّم ما  . جيواز ذكر اإلنسان ما يناله من أمل وحنوه العلى سبيل الّتشّكي وعدم الّرضا بل للّتسلية والّتصرب
  )13/212(    .كان تشّكيا وتسّخطا وجتّزعا

 : فضل من ميوت له ولد فيحتسبه
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 ".ال ميوت ألحد من املسلمني ثالثة من الولد فتمّسه الّنار إّال حتّلة القسم" - 
حتّلة القسم ما ينحّل به القسم وهو اليمني، وجاء مفّسرا يف احلديث أّن املراد : قال العلماء  - 

ذا قال أبو عبيد ومجهور } وإن منكم إّال واردها{قوله تعاىل    .العلماءو
حممول على ". ثالثة من الولد مثّ سئل عن االثنينفقال واثنني"قوله صّلى هللا عليه وسّلم   -

  .أنّه أوحي به إليه صّلى هللا عليه وسّلم عند سؤاهلا، أو قبله
.   عدم بلوغ سّن الّتكليف اّلذي يكتب فيه احلنث وهو اإلمث: وشرط األوالد  -

)16/180-181.(  

****************************************************************************  

  

ديب: ذات الّصلة[  :الصيبّ    ]الّرضاع، اآلداب، الّنفقة، 

  

  ]صياح املولود[

  .أي حني يسقط من بطن أّمه". صياح املولود حني يقع نزغة من الّشيطان" -
  ).121-15/120(    .خنسة وطعنة: ومعىن نزغة  -

  :حتنيك املولود

    .الّتحنيك أن ميضغ التمر أو حنوه مث يدلك به حنك الصغري: أهل اللغةقال  -
  )14/100)  (3/194(  .ويستحّب حتنيك املولود -

  )14/100(.  يستحّب حتنيك املولود عند والدته ومحله إىل صاحل حيّنكه  -
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: ليهم الّسالمجواز تسميته يوم والدته واستحباب الّتسمية بعبد هللا وإبراهيم وسائر أمساء األنبياء ع 
  ]اآلداب يف األمساء: راجع أيضا قسم[

اتفق العلماء على استحباب حتنيك املولود عند والدته بتمر فإن تعّذر فما يف معناه وقريب  -
منه من احللو، فيمضغ احملّنك الّتمر حّىت تصري مائعة حبيث تبتلع مثّ يفتح فّم املولود ويضعها 

  .فيه ليدخل شيء منها جوفه
ويستحّب أن يكون احملّنك من الّصاحلني وّممن يتربك به رجال كان أو امرأة، فإن مل يكن   -

)14/125(  ).123-14/122(  .حاضرا عند املولود محل إليه
  )14/125)  (15/74-75.(  

  ]مسح املولود عند التحنيك[ 

  ).14/127).(14/126(  .يستحّب الّدعاء للمولود عند حتنيكه ومسحه للّتربيك

مساء األنبياء والصاحلني[   .اآلداب: راجع] الّتسمية 

مساء األنبياء عليهم الّسالم وأمجع عليه العلماء إّال ما قّدمناه عن عمر    . جتوز الّتسمية 

)14/117(  )14/125(  )15/74-75.(  

  .الّرضاع يف حرف الرّاء: راجع] جواز االسرتضاع[ - 
  ).76-15/75(  .وجيوز االسرتضاع - 

  ]:حرمة وأد البنات[

ن فيمنت حتت الرتاب، وهو من الكبائر املوبقات، ألنه قتل : فهو -هلمز -وأما وأد البنات دفنهن يف حيا
نفس بغري حّق، ويتضمن أيضا قطيعة الّرحم، وإمنا اقتصر على البنات ألنّه املعتاد اّلذي كانت اجلاهلية 

  ).12/12(  .تفعله



6 
 

م :   د املغربكّف الّصبيان واملواشي بع   خياف على الّصبيان يف ذلك الوقت من إيذاء الشياطني لكثر
-13/185(.وكذلك املواشي كاإلبل والغنم وسائر البهائم وغريها.أي عند إقبال الليل وأّول ظالمه-حينئذ
186.(  

  

  ]مىت ميّيز الّصيب؟[

  .قد حيصل ضبط الّصّيب ومتييزه وهو بن أربع سنني

ال يصّح مساع الّصّيب حّىت يبلغ مخس سنني، والّصواب صّحته مىت حصل الّتمييز وإن  : قال مجهور احملدثني
ا   )5/161(  )15/189(  . كان ابن أربع أو دو

  

  ]تنظيف الّصبيان وتزيينهم[

جيوز إلباس الّصبيان القالئد والّسخب وحنوها من الزّينة ويستحّب تنظيفهم ال سّيما عند  -
  )15/193(    .نظافة مطلقالقائهم أهل الفضل، وتستحّب ال

  

ت وجه الّصّيب الّطهارة[ -    ]األصل يف رطو

ت وجه الطفل وحنوها طاهرة حىت تتحّقق جناستها، ومل ينقل عن الّسلف الّتحفظ منها، وال خيلون منها  رطو
  )15/194(.  غالبا

  ]مالطفة الصبيان[
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  )15/193(.  تستحّب مالطفة الّصّيب ومداعبته رمحة له ولطفا ويستحّب الّتواضع مع األطفال وغريهم

  

 ]مترين الصبييان على الطّاعات[

  )8/14(.   ينبغي مترين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات ولكنهم ليسوا مكلفني -
ديب ولده وتعليمه ما حيتاج إليه من وظائف  - الّدين وهذا التعليم واجب على على األب 

  .األب وسائر األولياء قبل بلوغ الصىب والصبية نص عليه الشافعى وأصحابه
ب الرتبية وهلن مدخل يف ذلك،  - وعلى األمهات أيضا هذا التعليم إذا مل يكن أب ألنه من 

حيتاج إليه  وأجرة هذا التعليم يف مال الصىب فإن مل يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ألنه مما
  )8/44(. وهللا أعلم

.   حيفظ من الصبيان  ما حيفظ منه الكبار ومينعون من تعاطيه وهذا واجب على الوىلّ  -
)7/175(  

  

  ]استخدام الصبيان[

وجيوز إرسال صّيب غريه ممّن يدّل عليه يف مثل هذا، وال يقال هذا تصّرف يف منفعة الّصّيب،  -
ملسا حمة به للحاجة، واطّرد به العرف وعمل املسلمني وهللا ألّن هذا قدر يسري ورد الشرع 

  )16/156(.  أعلم
  .ويعتمد الّصّيب فيما يرسل فيه من دعاء إنسان وحنوه من محل هدية وطلب حاجة وأشباهه -

  

  :معىن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موتى أطفال الكّفار وأطفال املسلمني
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أّن كّل مولود يولد متهيّئا : واألصّح أّن معناه: وأّما الفطرة املذكورة يف هذه األحاديث -
لإلسالم، فمن كان أبواه أو أحدمها مسلما استمّر على اإلسالم يف أحكام اآلخرة والّدنيا، 

  .وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما يف أحكام الّدنيا
فهو من أهل أمجع من يعتّد به من علماء املسلمني على أّن من مات من أطفال املسلمني و -

  .اجلنة ألنّه ليس مكّلفا، وتوّقف فيه بعض من ال يعتّد به
م من : ففيهم ثالثة مذاهب: وأّما أطفال املشركني - ّ والّصحيح اّلذي ذهب إليه احملّققون أ

    1)12/49)(15/145(  )16/183)  (16/207(.  أهل اجلّنة

****************************************************************************  

  

  

                                                           
واّلذي يهّمين هنا الراجح املوافق لألدلة  ... ثالثة، وقد أوصلها ابن القيم إىل مثانيةاملذاهب يف أوالد املشركني أكثر من : قلت"1

  ...كلها

لّثامن فقال م ميتحنون يف عرصات : املذهب الثامن: "قال ابن القيم رمحه هللا بعد أن ذكر أقواال ومذاهب سبعة وأردفها  أ
ذا يتألف القيامة، ويرسل إليهم رسول وإىل كل من مل تبلغه الدعو  ة، فمن أطاع الرسول دخل اجلنة ومن عصاه أدخله النار، و

حاديث صحيحة صرحية كثرية... مشل األدلة كلها وتتوافق األحاديث   ...مثّ دّعم هذا القول 

ا هو مذهب السلف وأهل السنة نقله عنهم األشعري يف املقاالت وغريها -221: الردود والتعقبات". (والقول مبضمو

  ).657-652: طريق اهلجرتني) (297: مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني) (224

الردود والتعقبات على ما وقع لإلمام النووي يف . (وابن تيمية أيضا) 92-91"(االعتقاد"وهذا ما صححه البيهقي يف كتاب 

  )224-221: شرح صحيح مسلم من التأويل يف الصفات وغريها من املسائل املهّمات
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  ].فضائل الصحابة، اخلالفة، الّشيعة-الفضائل: ذات الصلة: [الّصحابة

  ]فضيلة الّصحبة[

فضيلة الّصحبة ولو حلظة ال يوازيها عمل وال تنال درجتها بشيء، والفضائل ال تؤخذ  -
  .يؤتيه من يشاء بقياس، ذلك فضل هللا

ومن أصحاب احلديث من يقول هذه الفضيلة خمتّصة مبن طالت صحبته : قال القاضي  -
وقاتل معه وأنفق وهاجر ونصر، ال ملن رآه مرّة كوفود األعراب أو صحبه آخرا بعد الفتح 

  .وبعد إعزاز الّدين ممّن مل يوجد له هجرة وال أثر يف الّدين ومنفعة املسلمني
  ).94-16/93(  .ح هو األّول وعليه األكثرون وهللا أعلموالّصحي: قال  -
  )12/145(  . ويزجر عمن ظّن أنّه يفعل أكثر من فعل الّصحابة - 

  ]الّصحابة كّلهم عدول[

الّصحابة  كّلهم هم صفوة النّاس وسادات األّمة وأفضل ممن بعدهم، وكلهم عدول قدوة ال خنالة فيهم، 
  )12/145(.    وإمنا جاء التخليط ممن بعدهم وفيمن بعدهم كانت النخالة

  

  :مؤاخاة الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم  بني أصحابه 

ملدينةآخى رسول "قال أنس  -   ".هللا صّلى هللا عليه وسّلم بني قريش واألنصار يف داري 
إلرث فيستحب فيه : قلت -   .عند مجاهري العلماء املخالفةأّما ما يتعلق 
وأّما املؤاخاة يف اإلسالم واحملالفة على طاعة هللا تعاىل والّتناصر يف الّدين والّتعاون على الّرب   -

ق    ).82-16/81(    .مل ينسخوالّتقوى وإقامة احلق فهذا 
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  ]عدالة معاوية [

  )15/149(. فهو من العدول الفضالء والّصحابة الّنجباء : وأّما معاوية  

  ]موقف أهل الّسّنة من احلروب اّليت جرت بني الّصحابة[

فسها بسببها، وكّلهم وأّما احلروب اّليت جرت فكانت لكّل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أن  -
م وغريها، ومل خيرج شئ من ذلك أحدا منهم عن العدالة،  عدول  ومتأّولون يف حرو

تهدون بعدهم يف مسائل  م جمتهدون اختلفوا يف مسائل من حمّل االجتهاد كما خيتلف ا ّ أل
  .من الّدماء وغريها، وال يلزم من ذلك نقص أحد منهم

م وكمال عدالتهم  وهلذا اتّفق أهل - م وروا احلّق ومن يعتّد به يف اإلمجاع على قبول شهادا
  )15/149(    . أمجعني

  )7/166(  .وعند أهل السنة أن عليا كان مصيبا يف قتاله واآلخرون بغاة -

  ]إنصاف الصحابةمن [

  .بب عداوة وحنوهاأن يذكر فضل أهل الفضل، وال ميتنع منه لس -كما كان دأب الّصحابة-ينبغي

)12/212(  

  

  : حترمي سّب الّصحابة 
  ".قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم ال تسّبوا أصحايب"
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واعلم أّن سّب الّصحابة  حرام من فواحش احملرّمات سواء من البس الفنت منهم وغريه،  -
م جمتهدون يف تلك احلروب متأّولون   .ألّ

هم من املعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب اجلمهور أنّه يعّزر وال وسّب أحد: قال القاضي  -
  .يقتل

ولو أنفق أحد من النّاس مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه يف ذلك ثواب نفقة أحد الصحابة مّدا  -
  )16/93(    .وال نصف مدّ 

  ]ويل ما يدّل على قدح بعض الصحابة على بعض ما أمكن[

فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح ".  ؟ما منعك أن تسّب أ تراب: وقّاصإّن معاوية قال لسعد بن أيب "
  )15/175(  .نّه أمر سعدا بسّبه وإّمنا ساله عن الّسبب املانع له من الّسبّ 

  

  :"على رأس مائة سنة ال يبقى  نفس منفوسة ممّن هو موجود اآلن"معىن قوله صّلى هللا عليه وسّلم 

كانت تلك الّليلة على األرض ال تعيش بعدها أكثر من مائة سنة، سواء قّل   واملراد أّن كّل نفس منفوسة
  .أمرها قبل ذلك أم ال، وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة

ذه األحاديث من شّذ من احملّدثني فقال .، واجلمهور على حياتهاخلضر عليه السالم ميت: وقد احتّج 
    )16/89-90.(  
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  :ان أّن بقاء الّنّيب صّلى هللا عليه سّلم أمان ألصحابه وبقاء أصحابه أمان لألمةبي

: األمنة: قال العلماء". النجوم أمنة للّسماء فإذا ذهبت الّنجوم أتى الّسماء ما توعد"  -
قية فالّسماء : ومعىن احلديث. بفتح اهلمزة وامليم واألمن واألمان مبعىن أّن الّنجوم ما دامت 

  .، فإذا انكدرت الّنجوم وتناثرت يف القيامة وهنت الّسماء فانفطرت وانشّقت وذهبتقية
أي من الفنت واحلروب ".   وأ أمنة ألصحايب فإذا ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون"  -

وارتداد من ارتّد من األعراب واختالف القلوب وحنو ذلك ممّا أنذر به صرحيا، وقد وقع كّل 
  .ذلك

وأصحايب أمنة ألّميت فإذا ذهب أصحايب أتى أّميت ما "عليه وسّلم  قوله صّلى هللا  -
معناه من ظهور البدع واحلوادث يف الّدين والفنت فيه وطلوع قرن الّشيطان ".   يوعدون

وظهور الّروم وغريهم عليهم وانتهاك املدينة ومّكة وغري ذلك وهذه كّلها من معجزاته صّلى 
  )16/83(.  هللا عليه وسّلم

  

  قول الّصحايب حجة؟هل 

  )3/5(  .والّصحاّيب إذا قال قوال وخالفه غريه منهم مل يكن قوله حّجة -
وىل من بعض فنرجع إىل دليل آخر - .وإذا اختلفت الصحابة مل يكن قول بعضهم 

  )7/61(  

****************************************************************************  
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  ].الثواب، العبادة: الصلةذات : [الّصحة

  ".إذا أبق العبد مل تقبل له صالة"

وال يلزم من عدم القبول عدم الّصحة، فصالة اآلبق : -ابن الصالح- وقال الّشيخ أبوعمرو -
ا مبعصية   .صحيحة غري مقبولة، فعدم قبوهلا هلذا احلديث، وذلك القرتا

ا املستلزمة صّحت: وأّما صّحتها  -   .ها، وال تناقض يف ذلكفلوجود شروطها وأركا
  ويظهر أثر عدم القبول يف سقوط الثواب؛  -
رك الّصالة  -   )2/58(.   وأثر الّصحة يف سقوط القضاء، ويف أنّه ال يعاقب عقوبة 

***************************************************************************  

  

  : راجع النكاح: الّصداق

****************************************************************************  

  :الّصدق

ينبغي مالزمة الّصدق وإن كان فيه مشّقة فإّن عاقبته خري وإّن الّصدق يهدي إىل الّرب والّرب يهدي إىل اجلنة   
  )  17/97)(17/100(.  كما ثبت يف الّصحيح

********************************************************************  
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  ].الزكاة، اإلنفاق، اهلديّة، الزهد: املوضوعات ذات الصلة: [الصدقة

  ]:صدقة الّتطوّع ال حتتاج إىل إجياب وقبول[

  .صدقة التطوع ال تفتقر إىل إجياب وقبول بل تكفي فيها املعاطاة، وهذا هو الصحيح يف مذهبنا

)6/172-173.(  

  6/174(  .العامة إّمنا يصرفها يف مصارفها اإلمام الصدقات

  ]جواز صدقة املرأة من ماهلا بغري إذن زوجها[

  )6/173(  .وال يتوقف ذلك على ثلث ماهلا هذا مذهبنا ومذهب اجلمهور 

 :وصول ثواب الصدقة عن امليت إليه وبعض الطّاعات األخرى

مجاع الع - ا  لماء، وكذا أمجعوا على وصول الدعاء الصدقة عن امليت تنفع امليت ويصله ثوا
لنصوص الواردة يف اجلميع   .وقضاء الدين 

ويصح احلج عن امليت إذا كان حج اإلسالم وكذا إذا وصى حبج التطوع على األصح   -
  .عند

واختلف العلماء يف الصوم إذا مات وعليه صوم، فالراجح جوازه عنه لألحاديث الصحيحة   -
  .فيه

ا :واملشهور يف مذهبنا  -   .أن قراءة القرآن ال يصله ثوا
ا وبه قال أمحد بن حنبل  -   .وقال مجاعة من أصحابنا يصله ثوا
وأما الصالة وسائر الطاعات فال تصله عند وال عند اجلمهور، وقال أمحد يصله ثواب   -

  ).90-7/89(.  اجلميع كاحلج
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أي له  " كل معروف صدقة"لقوله صلى هللا عليه و سلم  : اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف
  )7/91(  .وال حيتقر شيئا من املعروف وينبغي أن ال يبخل به بل ينبغي أن حيضره.حكمها يف الثواب

 :يف املنفق واملمسك

اإلنفاق املمدوح هو اإلنفاق يف الطاعات ومكارم األخالق وعلى العيال والضيفان والصدقات وحنو ذلك 
  )7/95(  .ال يذم وال يسمى سرفا، واإلمساك املذموم هو اإلمساك عن هذاحبيث 

  

  ]ما نقصت صدقة من مال[

لربكة اخلفّية، وهذا مدرك  - ومعناه أنّه يبارك فيه ويدفع عنه املضرّات فينجرب نقص الّصورة 
دة إىل أو أنّه وإن نقصت صورته كان يف الّثواب املرّتب عليه جرب لنقصه وز. حلّس والعادة
  )16/141(. أضعاف كثرية

  :الّرتغيب يف فضل الّصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها

ا قبل تعذرها - لصدقة واغتنام إمكا   .ورد احلث على املبادرة 
وسبب عدم قبوهلم الصدقة يف آخر الزمان لكثرة األموال وظهور كنوز األرض ووضع   -

جوج ومأجوج وقلة آماهلم وقرب الساعة  الربكات فيها كما ثبت يف الصحيح بعد هالك 
  ).96-7/95(    .وعدم اّدخارهم املال وكثرة الصدقات وهللا أعلم

  :قبول الّصدقة من الكسب الطّّيب وتربيتها عند هللا

لطيب هنا "وال يقبل هللا اال الطيب" -    .احلالل: املراد 
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بذلك تعظيم : ادوقد قيل يف تربيتها وتعظيمها حىت تكون أعظم من اجلبل أن املر : قال  -
ا ويبارك هللا تعاىل  ا قال ويصح أن يكون على ظاهره، وأن تعظم ذا أجرها وتضعيف ثوا

  .فيها ويزيدها من فضله حىت تثقل يف امليزان
  ).99-7/98(.  وفيه احلث على اإلنفاق من احلالل والنهي عن اإلنفاق من غريه -

  :ا حجاب من الناراحلّث على الّصدقة ولو بشّق مترة أو كلمة طيبة وأ

 " من استطاع منكم أن يسترت من النار ولو بشق مترة فليفعل: "للحديث -
.  وفيه احلث على الصدقة وأنه ال ميتنع منها لقلتها وأن قليلها سبب للنجاة من النار -

)7/100-101.(  
تستحّب الّصدقة من الّتمر عند جداده واهلدية ويستحّب التعريض لصاحب التمر بفعل  -

  )10/108(    .وتذكري املعروف والربذلك 
  )17/118(. يتستحّب الّصدقة واإلنفاق يف سبيل اخلريات -

ا جرة ليتصدق    :احلمل 

لصدقة وأنه إذا مل يكن له مال يتوصل إىل حتصيل ما يتصدق  - ورد التحريض على االعتناء 
ألجرة أو غريه من األسباب املباحة   )13/47)(7/105(  .به من محل 

  :فضل الّصدقة يف سبيل هللا تعاىل وتضعيفها  

ا يوم : هذه يف سبيل هللا، فقال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: جاء رجل بناقة خمطومة فقال"   لك 
قة كّلها خمطومة   .أي فيها خطام وهو قريب من الّزمام" خمطومة"معىن ". القيامة سبعمائة 

ا سبعمائة  : حيتمل أّن املراد: قيل  قة، وحيتمل أن يكون على ظاهره ويكون له يف اجلّنة  له أجر سبعمائة 
كّل واحدة منهّن خمطومة يركبهن حيث شاء للتّنزه، كما جاء يف خيل اجلّنة وجنبها، وهذا االحتمال أظهر 

  )13/38(    .وهللا أعلم
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  :فضل املنيحة
  ".وراحت بصدقة صبوحها وغبوقهامن منح منيحة غدت بصدقة  "

دة الياء، هي: قال أهل اللغة - وتكون يف . العطية: املنحة بكسر امليم، واملنيحة بفتحها مع ز
  .احليوان ويف الثمار وغريمها

مث قد تكون املنيحة عطية للرقبة مبنافعها وهي اهلبة وقد تكون عطية اللنب أو الثمرة مدة  -
قية على ملك ص .احبها ويردها إليه اذا انقضى اللنب أو الثمر املأذون فيهوتكون الرقبة 

  )7/106(  

 :ثبوت أجر املتصدق وان وقعت الصدقة يف يد فاسق وحنوه

يثبت الثواب يف الصدقة وإن كان اآلخذ فاسقا وغنيا ففي كل كبد حري أجر، وهذا يف صدقة التطوع، وأما 
  )7/110(    .الزكاة فال جيزئ دفعها إىل غينّ 

ذنه الّصريح والعريفّ أجر اخل   :ازن األمني واملرأة إذا تصّدقت من بيت زوجها غري مفسدة 

املشارك يف الطاعة مشارك يف األجر ومعىن املشاركة أن له أجرا كما لصاحبه أجر وليس  -
  معناه أن يزامحه يف أجره؛

أكثر، وال واملراد املشاركة يف أصل الثواب فيكون هلذا ثواب وهلذا ثواب وإن كان أحدمها   -
ما سواء بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه   .يلزم أن يكون مقدار ثوا

فإذا أعطى املالك خلازنه أو امرأته أو غريمها مائة درهم أو حنوها ليوصلها إىل مستحق   -
ب داره أو حنوه فأجر املالك أكثر   .الصدقة على 

وإن أعطاه رمانة أو رغيفا وحنومها مما ليس له كثري قيمة ليذهب به إىل حمتاج يف مسافة   -
جرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثر  بعيدة حبيث يقابل مشي الذاهب إليه 

  .وقد يكون عمله قدر الرغيف مثال فيكون مقدار األجر سواء



18 
 

وجة واململوك من إذن املالك يف ذلك فإن مل يكن واعلم أنه ال بد للعامل وهو اخلازن وللز  -
إذن أصال فال أجر ألحد من هؤالء الثالثة بل عليهم وزر بتصرفهم يف مال غريهم بغري إذنه، 

ن   اإلذن الصريح يف النفقة والصدقة؛: أحدمها: واإلذن ضر
مما جرت العادة  اإلذن املفهوم من اّطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة وحنوها: والثاين  -

لعرف رضاء الزوج واملالك به   ).115-7/111(.  به واطّرد العرف فيه وعلم 

  :فضل من ضّم إىل الّصدقة غريها من أنواع الربّ  -

كل شيء قرن : وقال ابن عرفة "من أنفق زوجني يف سبيل هللا نودي يف اجلنة  عبد هللا هذا خري"
خرى والتنبيه على . ذا قرنت بعريا ببعريبصاحبه فهو زوج، يقال زوجت بني اإلبل إ واملطلوب تشفيع صدقة 

  ).118-7/115(.   فضل الصدقة والنفقة يف الطاعة واالستكثار منها

لقليل وال متتنع من القليل الحتقاره   : احلّث على الّصدقة ولو 

اتقوا النار ولو "ليه و سلم وقال الّنّيب صلى هللا ع. }فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره{: وقد قال هللا تعاىل
  ).120-7/119(". بشق مترة

  : فضل إخفاء الّصدقة
ورجل تصّدق بصدقة فأخفاها حىت ال ": ومنهم"...... سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل اال ظّله"

 ".تعلم مشاله ما تنفق ميينه

ءوهذا يف صدقة التطوع فالسر فيها أفضل ألنه أقرب إىل اإلخال: قال العلماء - . ص وأبعد من الر
ا أفضل، وهكذا حكم الصالة فإعالن فرائضها أفضل وإسرار نوافلها  وأما الزكاة الواجبة فإعال

  ).122-7/120(.  أفضل
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  :أفضل الّصدقة صدقة الّصحيح الّشحيح

الشّح غالب يف حال الّصحة، فإذا شّح فيها وتصّدق كان أصدق يف نيته وأعظم ألجره خبالف من أشرف 
لنسبة إىل حالة الصحة قصة    .على املوت وآيس من احلياة ورأى مصري املال لغريه فإّن صدقته حينئذ 

  )7/123(  

  :خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن

أفضل الّصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا مبا بقي معه، يعتمده صاحبها ويستظهر به على  -
لنسبة إىل من تصدق جبميع ماله ألن من وإمنا كانت هذه أفضل الصد. مصاحله وحوائجه قة 

جلميع يندم غالبا أو قد يندم إذا احتاج ويوّد أنّه مل يتصّدق خبالف من بقي بعدها  تصدق 
ا   )7/125(.   مستغنيا فإنه ال يندم عليها بل يسر 

  ]حكم الّتصّدق جبميع املال[

وقد اختلف العلماء يف الصدقة جبميع ماله فمذهبنا أنه مستحب ملن ال دين عليه وال له عيال ال   -
.   يصربون بشرط أن يكون ممن يصرب على اإلضاقة والفقر فإن مل جتتمع هذه الشروط فهو مكروه

)7/125)(17/102(  
على اإلضاقة أن ينهاه يستحّب ملن رأى من يريد أن يتصّدق بكّل ماله وخياف عليه أن ال يصري و  -

  )17/102(. عن ذلك ويشري عليه ببعضه
يستحّب ملن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة ظاهرة أن يتصّدق بشيء صاحل من و  -

ماله شكرا  تعاىل على إحسانه، وقد ذكر أصحابنا أنه يستحب له سجود الشكر والصدقة 
  )17/102(.  مجيعا

  :ق به ممّن تصّدق عليهكراهة شراء اإلنسان ما تصدّ 
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ت أن يشرتيه ممن  - يكره ملن تصّدق بشيء أو أخرجه يف زكاة أو كفارة أو نذر وحنو ذلك من القر
ختياره منه، فأما إذا ورثه منه فال كراهة فيه   ..دفعه هو إليه، أو يهبه أو يتملكه 

لث مث اشرتاه منه املتصدق فال كراهة، هذا مذهبنا -   .ومذهب اجلمهور وكذا لو انتقل إىل 
 )11/62(  .النهي عن شراء صدقته للتحرمي وهللا أعلم: وقال مجاعة من العلماء  -
وحترم الّصدقة على رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم ومذهبنا أنه كان حترم عليه صدقة الفرض بال  -

  )10/143(خالف وكذا صدقة التطوع على األصح؛ 
  )10/143(. وبين املطلبالصدقة ال حترم على قريش غري بين هاشم  -
  )10/143(.  جتوز الّصدقة على موايل قريش -

  )11/37(.   الناظر يف الصدقات ال جيوز تربّعه منها

****************************************************************************  

  

  ].جهّنم: ذات الصلة: [الّصراط

  " ويضرب الصراط بني ظهري جهّنم"

الّصراط مذهب أهل احلق، وقد أمجع الّسلف على إثباته، وهو جسر على منت جهنم ميّر عليه النّاس  إثبات 
  .فاملؤمنون ينجون على حسب حاهلم، أي منازهلم، واآلخرون يسقطون فيها، أعاذ هللا الكرمي منها. كّلهم

  ]من أوصافه وأحوال النّاس عليه[

إّن الّصراط أدّق من الّشعرة وأحّد من الّسيف  : وأصحابنا املتكّلمون وغريهم من الّسلف يقولون  -
  .كما ذكره أبو سعيد اخلدرّي  هنا

  )3/29)    (3/20(  .وأّول من ميضى عليه ويقطعه هو نبّينا صلوات هللا وسالمه عليه وأّمته -
  ".مزلةدحض :  رسول هللا وما اجلسر؟ قال :قيل -
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  )3/29(  .والّدحض واملزلّة مبعىن واحد، وهو املوضع اّلذي تزّل فيه األقدام وال تستقرّ  -
تون جهّنم أعاذ هللا الكرمي وسائر املسلمني منها ومن كل مكروه وهم عطاش  - والكّفار 

ا ماء فيتساقطون فيها   )3/26(    .فيحسبو
م أعماهلمفيمّر أّوهلم كالربق مثّ كمّر الّريح مثّ كمّر " -   ".الّطري وشّد الّرجال، جتري 
. يكونون يف سرعة املرور على حسب مراتبهم وأعماهلم: أي.عدوها البالغ وجريها: وشّدها -

)3/72(  
قسم يسلم فال يناله شئ أصال، وقسم خيدش مثّ يرسل فيخلص، وقسم يكردس : وهم ثالثة أقسام -

  )3/29(    .ويلقى فيسقط يف جهّنم

  ]يف جانيب الّصراط األمانة والّرحم[ 

وأّما إرسال األمانة والّرحم فهو لعظم أمرمها وكرب موقعهما، فتصّوران مشّخصتني على الّصفة اّليت يريدها هللا 
  ).72-3/71(    .تعاىل

****************************************************************************  

  

  

، : ذات الصلة: [الّصرف   ]املراطلةالبيع، الر

  .وإذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة مسيت مراطلة: قال العلماء -
وإذا بيعت الفضة بذهب مسى صرفا، لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز الفاضل والتفرق قبل   -

  .من صريفهما وهو تصويتهما يف امليزان وهللا أعلم: القبض والتأجيل، وقيل

لورق نقدا[   ]بيع الّذهب 
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لذهب ر إال هاء وهاء"هللا عليه و سلم  قوله صلى  -   ".الورق 
، : قال العلماء - لربوي إذا اتفقا ىف علة الر ومعناه التقابض، ففيه اشرتاط التقابض يف بيع الربوي 

  ).10-11/9(  .سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة

**********************************************************************  

  

از: ذات الصلة: [الّصريح والكناية   ].الكالم، احلقيقة، ا

  ".....فخررت السيت :"...قول أيب هريرة -
فهو اسم من أمساء الّدبّر، واملستحّب ىف مثل هذا الكناية عن قبيح األمساء، " السيت"وأّما قوله  -

از واأللفاظ اّليت حتصل الغرض، وال يكون  ا ما يستحيا من الّتصريح حبقيقة واستعمال ا ىف صور
ذا األدب جاء القرآن العزيز والسنن   .لفظه، و

از أو حنو  - وقد يستعملون صريح االسم ملصلحة راجحة، وهي إزالة اللّبس أو االشرتاك أو نفي ا
  ).238-1/237(.  من هذا القبيل وهللا أعلم" االست"واستعمال أيب هريرة هنا لفظ . ذلك

**********************************************************************  

  

  ]الكبرية، العصمة، الوسوسة: ذات الصلة: [الّصغرية

  :قّدر على بن آدم حظّه من الّزىن وغريه

دخال الفرج يف الفرج  - ه حقيقيّا  إّن ابن آدم قّدر عليه نصيب من الّزىن، فمنهم من يكون ز
لّنظر احلرام أو االستماع إىل الّزىن، وما يتعّلق بتحصيله، أو احلرام، ومن ه جمازا  هم من يكون ز
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لّرجل إىل الّزىن، أوالّنظر أو الّلمس أو  ملشي  ن ميس أجنبية بيده أو يقّبلها، أو  ليد  ملّس 
لقلب لفكر  ازيفكّل هذه أنواع من الّزىن. احلديث احلرام مع أجنبية وحنو ذلك، أو    . ا

ن ال يوجل الفرج يف الفرج وإن قارب ذلك وهللا أعلم  - لفرج وقد ال حيّققه    .وقد حيّقق الّزىن 

  ).206- 16/205(.  اجتناب الكبائر يسقط الصغائر وهي الّلمم

لّصالة -   .الّصغائر تكّفرها الّصالة، وإن كانت كبرية موجبة حلّد أو غري موجبة له مل تسقط 
لّصالة  -   )17/81(. فقد أمجع العلماء على أّن املعاصى املوجبة للحدود ال تسقط حدودها 

  ).2/67(. والصغرية إذا أكثرت صارت كبرية

****************************************************************************  

  

  

  ]الّصالة: ذات الصلةّ: [الّصف

  :األّول فاألول منها، وتقدمي أويل الفضل وتقريبهم من اإلمام تسوية الّصفوف وإقامتها وفضل

ا وحيّث عليها -     .وتسّوى الّصفوف ويعتين اإلمام 
إلكرام وألنه رمبا احتاج اإلمام إىل استخالف فيكون  - يقّدم األفضل فاألفضل إىل األمام ألنه أوىل 

ّطن له غريه وليضبطوا صفة الّصالة هو أوىل، وألنه يتفّطن لتنبيه اإلمام على الّسهو ملا ال يتف
فعاهلم من وراءهم   ).156- 4/154(. وحيفظوها وينقلوها ويعّلموها النّاس وليقتدي 

  )5/103(  .وقد أمجع العلماء على استحباب تعديل الصفوف والرتاص فيها -
 وعدم تسويتها يوقع العداوة والبغضاء واختالف القلوب، ألن خمالفتهم يف الصفوف خمالفة يف -

  )4/157(    .ظواهرهم واختالف الظواهر سبب الختالف البواطن
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متام الّصفوف األّول والرتّاص يف الّصفوف   :األمر 

ومعىن إمتام الصفوف األول أن يتّم األول وال يشرع يف الثاين حّىت يتّم األّول وال يف الثّالث حّىت   -
 )4/153(    .آخرهايتّم الثّاين وال يف الرّابع حّىت يتّم الثّالث وهكذا إىل 

الّصّف اّلذي : وأعلم أّن الصف األّول املمدوح الذي قد وردت األحاديث بفضله واحلث عليه هو -
يلي اإلمام سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا وسواء ختلله مقصورة وحنوها أم ال هذا هو 

  )4/160(    .الصحيح الذي يقتضيه ظواهر األحاديث وصرح به احملققون

ملتقّدمة[  ّمت    ]الّصفوف املتأخرة 

وجيوز اعتماد املأموم يف متابعة اإلمام اّلذي ال يراه وال يسمعه على مبّلغ عنه أو صّف قّدامه يراه متابعا 
  )4/159(    . لإلمام

  :جواز الكالم بني اإلقامة والّدخول يف الصالة

صواب اجلواز وسواء كان الكالم ملصلحة وهذا مذهبنا ومذهب مجاهري العلماء ومنعه بعض العلماء وال 
  )4/157(  .الصالة أو لغريها أو ال ملصلحة

وجيوز خرق اإلمام الّصفوف ليصل إىل موضعه إذا احتاج إىل خرقها خلروجه لطهارة أو رعاف أو حنومها 
م ورجوعه، وكذا من احتاج إىل اخلروج من املأمومني لعذر، وكذا له خرقها يف الدخول إذا رأى قدامه

م مقّصرون برتكها  ).145- 4/144(.فرجة فإ

  

  :حكم  الّصالة بني األساطني
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فال كراهة فيها عند واختلف قول مالك يف كراهتها إذا مل يكن عذر، وسبب الكراهة عنده انه يقطع  
  )4/226(  .الّصّف وألنه يصّلي إىل غري جدار قريب

  :خري صفوف الرجال والّنساء وشّرها

  .ل فهي على عمومها فخريها أوهلا أبدا وشّرها آخرها ابداأّما صفوف الّرجا -
أّما صفوف النساء فالّلوايت يصّلني مع الّرجال شّرها أّوهلا وخريها آخرها، وأّما إذا صلني متمّيزات   -

  .ال مع الّرجال فهّن كالّرجال خري صفوفهن أّوهلا وشرها آخرها
وا وفضال وأبعدها من مطلوب الشرع وخريها أقلها ث: واملراد بشر الصفوف يف الرجال والنساء  -

  .بعكسه
وإمنا فضل آخر صفوف النساء احلاضرات مع الرجال لبعدهن من خمالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق   -

م ومساع كالمهم وحنو ذلك وذّم أّول صفوفهّن لعكس ذلك وهللا أعلم م عند رؤية حركا .   القلب 
)4/159-160.(  

 :الّصّيب يقف يف الصف واملرأة خلف الّصف 

  )5/163(. إّن للّصّيب موقفا من الّصّف وهو الّصحيح املشهور من مذهبنا وبه قال مجهور العلماء

  )5/163(  .واملرأة تقف خلف الّرجال وإذا مل يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة

**************************************************************  
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  ]:رؤية هللا: ذات الصلة[صفات هللا 

ت الّصفات قولني - وهو مذهب معظم : أحدمها: اعلم أّن ألهل العلم يف أحاديث الّصفات وآ
ا ونعتقد هلا معىن : الّسلف أو كّلهم أنّه ال يتكّلم يف معناها، بل يقولون جيب علينا أن نؤمن 

وأنّه منزّه } ليس كمثله شيء{مع اعتقاد اجلازم أّن هللا تعاىل يليق جبالل هللا تعاىل وعظمته، 
  .عن الّتجّسم واالنتقال والتحّيز يف جهة، وعن سائر صفات املخلوق

  .وهذا القول هو مذهب مجاعة من املتكّلمني، واختاره مجاعة من حمّققيهم وهو أسلم  -
ا تتأّول : والقول الثّاين  - ّ ا على حسب مواقعها، وإّمنا وهو مذهب معظم املتكّلمني أ على مايليق 

ن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد األصول والفروع، ذا  ويلها ملن كان من أهله،  يسوغ 
ضة يف العلم   2) 3/19(.  ر

                                                           
ب صفات هللا سبحانه ومن أسباب وقوعه يف هذه التأويالت  2 ويالت كثرية يف  وقعت لإلمام الّنووي رمحه هللا 

  :ذكر الشيخ مشهور حفظه هللا منها
ج املازري والقاضي عياض، فما من موطن من املواطن اليت أّول : أوال   سار يف شرحه يف مسائل الصفات على 

لنص أحيا فيها الصفات إال وينقل إ يت  رة ويلمح أخرى، و ما عن املازري أو القاضي عياض، ويصرّح بذلك 
ملعىن يف أحايني أخرى   . وينقله 

مل يكن اإلمام الّنووي رمحه هللا حمّققا يف هذا الباب وإّمنا وقعت له عبارات من سبقه من العلماء فارتضاها من :نيا
 .غري متحيص وحتقيق وتدقيق

نتشار مذهب األشاعرة كان: لثا فمن املعلوم أن إمام األشعرية املتأخر الذي . "رمحه هللا يف عصر قريب عهد 
ـــــ606ت (ضبط املذهب وقعد أصوله هو الفخر الرازي  ت (، واألرموي )هـــــ631ت (، مث خلفه اآلمدي )هــ

  ". ذهبفنشرا فكره يف الشام ومصر، واستوفيا بعض القضا يف امل) هــــــــ682
ر الشامية  فتأثر رمحه هللا بكالم هؤالء وغريهم إذ كان ما ضبطوه وقّعدوه هو السائد املنتشر آنذاك ال سيما يف الد

الردود والتعقبات على ما وقع لإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم من التأويل يف الصفات وغريها ". (واملصرية
  ).12 -11 :من املسائل املهّمات
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ب الّصفات؟ما هي عقيد   ة اإلمام الّنووي يف 

اضطرب املرتمجون لإلمام النووي قدميا وحديثا يف عقيدته يف الصفات، فبعضهم : "قال الشيخ مشهور حفظه هللا
ويلية ا أشعرية خلفية  ا عقيدة سلفية، ونعتها آخرون  ا تفويضية!! نعتها  لث    ...ونعتها فريق 

ريخ اإلسالم إن مذهبه يف الصفات السمعية السكوت وإمرارها كما : " قال الذهيب يف ترمجة اإلمام النووي يف 

ول قليال يف  عنه، ) 36(السخاوي يف ترمجة اإلمام النووي ونقله " . شرح مسلم"جاءت ورمبا 
ن ونقل السخاوي قبل ذلك ع". كذا قال، والتأويل كثري يف كالمه: "وتقبه بقوله

نه أشعري   ).18: الردود والتعقبات. (بعض مرتمجيه أنه وصفه 
. وكما اضطرب األقدمون يف وصف عقيدة اإلمام النووي يف الصفات اضطرب املطلعون والباحثون املعاصرون

  )19املصدر السابق(
  

قش اآلراء املتباينة اليت قيلت يف هذا اإلمام أن اإلمام : صفوتهوخالصة القول و : "قال الشيخ مشهور بعد ما 
لتفويض أو  النووي انطلق فيما صار إليه يف األمساء والصفات من وجوه خمتلفة يف فهم الّنص أّدى إىل القول 

يء وحنوها   .التأويل وخاصة يف الصفات اخلربية، كالنزول والفرح والغضب والضحك واإلتيان وا
بع غريه، مما يدّل على أنه فيما هذا الباب غري حمقق وعنده  ومل يستقر فيما ذهب إليه على قواعد مضطردة وإمنا 

  ).25ص. (شيء من االضطراب، وأن مذهب السلف دائر بني التأويل والتفويض
  

وليس كل من خالف يف شيء من هذا : "ومن كالم شيخ اإلسالم ابن تيمة رمحه هللا يف العذر للعامل املتأول
قد يكون جمتهدا خمطئا يغفر هللا خطأه وقد ال يكوم بلغه يف ذلك من االعتقاد جيب أن يكون هالكا فإن املنازع 

  ).33: (الردود والتعقبات ). 179\3: (جمموع الفتاوي". العلم ما تقوم به عليه احلجة

لكن ال جيوز اتباعه يف ذلك كما ال جيوز اتباع سائر من قال أو عمال قوال أو عمال قد علم الصواب يف خالفه : "وقال أيضا
: وحنوه يف جمموع الفتاوى)  580\2: اقتضاء الصراط املستقيم".  (ن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذوراوإ

  ).34: الردود والتعقبات). (195\4(

نه ليس عذر املتبوع  عذرا  للتابع يف كّل األحوال خذ من هذا التأصيل العلمي    .و
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  :هللا على التأويلمن األسباب اليت محلت اإلمام النووي رمحه 

ن مذهب السلف هو التفويض يف املعىن -1  :زعمه 
  ).166\16)(37-36\6) (20-19\3. (ونسب هذا الرأي إىل مجهور السلف

وهناك حاجز دقيق بني تفويض السلف وتفويض املؤّولة نبه عليه األئمة : "قال الشيخ مشهور حفظه هللا
ثبات معىن معلوم، واملؤّولة يفوضون يف املعىن نفسه، األعالم وهو أن السلف يفوضون يف الكيفية مع إ

والعاقل عندما يقرأ يف النصوص الشرعية صفات متعددة  عز وجل فإنه يقوم يف نفسه تغاير بينها ألن 
ا فال يعلمها إال هللا عز وجلّ    ).67- 66: الردود والتعقبات. (معانيها مثبتتة عنده، أما كيفيا

ت ال: ومن قال صفات كما وردت وحنملها على ظواهرها مع قوله نفّوض معناها إىل هللا فقد وقع نؤمن 
جترى على ظواهرها فظاهرها : مث كثري من هؤالء يقولون: " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا! يف تناقض

ذا املعىن ال يعلمه إال هللا، وهذا تناقض وقع فيه كثري م: مراد مع قوهلم ويال  ن هؤالء املنتسبني إىل إن هلا 
  ).69-68: الردود والتعقبات). 35\6: جمموع الفتاوى". (السنة من أصحاب األئمة األربعة وغريهم

والقول بتفويض املعىن يستلزم أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل يعرف معاين ما أنزل هللا إليه من معاين الصفات وال جربيل 
ت وال الّسابقون وهذا التجهيل مستلزم الطعن يف متام هذا الدين، ... األّولون عرفوا ذلك يعرف معاين اآل

.  على تشديد النكري على أهل التفويض وإبطال مقالتهم -رضوان هللا عليهم-وذلك ما محل علماء السلف
  .69: الردود والتعقبات). 36-35\6: جمموع الفتاوى(راجع 

  
ء السلف يف إمرار الصفات كما جاءت ال تتناىف مع ما واحلق أن مثل هذه العبارات الصادرة عن علما"

قرروه من اإلثبات، ألن مرادهم مبثل تلك العبارات هو ترك الكالم يف معىن الكيفية اليت ال سبيل إىل 
الوصول إليها، فال بد من اليأس من إدراك معىن الكيفية وهذا أصل معروف عند علماء السلف، ويزيد 

د من تلك العبارات هو إمرار الكيفية هو أن كل من نقل عن علماء السلف القول األمر وضوحا من أن املرا
ثبات الصفات   ". مبثل تلك العبارات قد نقل عنه القول 
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ت وأحاديث الصفات فإن مذهبنا فيه ومذهب : يقول أبو القاسم األصبهاين يف معرض حديثه عن آ

وهلا السلف إثباته  وإجراؤه على ظاهره ونفي الكيفية وا لتشبيه، وقد نفى قوم فأبطلوا ما أثبته هللا تعاىل و
  .قوم على خالف الظاهر فخرجوا من ذلك إىل ضرب من التعطيل والتشبيه

والقصد إمنا هو سلوك الطريقة املتوسطة بني األمرين، ألن دين هللا تعاىل بني الغايل واملقصر عنه، فاألصل يف 
م يف الّذات، وإثبات هللا تعاىل إمنا هو إثبات وجود ال إثبات كيفية، هذا الكالم يف الصفات فرع على الكال

معىن اليد والقوة، وال معىن : يد ومسع وبصر وحنوها فإمنا هي صفات أثبتها هللا لنفسه ومل يقل: فإذا قلنا
أليدي واألمساع واألبصار، وإمنا نقول ا: السمع والبصر والعلم واإلدراك، وال نشبهها  ألن  وجب إثبا

ا ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعاىل كذلك قال   }ليس كمثله شيء وهو السميع البصري{: الشرع ورد 

: الردود والتعقبات) (77: اجتماع اجليوش اإلسالمية". (السلف يف أخبار الصفات أمّروها كما جاءت
72-73.(  

" جمهول والكيف غري معقول واإلميان به واجباالستواء غري : "فقول ربيعة ومالك: "وقال ابن تيمية رمحه هللا
أمروها كما جاءت بال كيف، فإمنا نفوا علم الكيفية ومل ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان : موافق لقول الباقني

رد من غري فهم ملعناه على ما يليق  ملا قالوا للفظ ا أمروها كما جاءت بال كيف، فإن : القوم قد آمنوا 
نئذ ال يكون معلوما بل جمهوال مبنزلة حروف املعجم، وأيضا فإنه ال حيتاج إىل نفي علم الكيفية االستواء حي

: جمموع الفتاوى". إذا مل يفهم عن اللفظ معىن، وإمنا حيتاج إىل نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات
  ).74: (الردود والتعقبات) 41-42\5(
  

ب املتشابه:  على التأويلالّسبب الثّاين ممّا محل الّنووي رمحه هللا -2 ن الصفات من   !زعمه 
ب املتشابه، ونقل ذلك عن ) 218\16(صرّح الّنووي يف شرحه على صحيح مسلم " أن الصفات من 

ويطلق على ما ورد يف صفات هللا تعاىل مما : "وأقّره عليه، فقال يف مبحث املتشابه" املستصفى"الغزايل يف 
: الردود والتعقبات.    (وسبق الرّد عليه... وهذا هو القول بتفويض املعىن". يوهم ظاهره اجلهة والتشبيه

77.(  
واخلالصة أنه ما من قول يدعي أن هذه اآلية أو تلك من املتشابه الذي ال يعلم معناه إال هللا إال وقد تكلم 

ا اليت  السلف يف بيان معناها، حىت من أطلق املتشابه على نصوص الصفات مريدا بذلك حقائقها وكيفيا
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  )17/133(  يف  :وراجع موقف القاضي عياض من الّصفات

  

  " ميني هللا مألى سحاء ال يغيضها شيء الليل والنهار"

                                                                                                                                                       
ا، ألن حقائق الصفات وما هي عليه من الكيفيات ال يعلمه إال  هي عليها فهذا يسوغ أن يسمى متشا

ا السلف   ).80: الردود والتعقبات". (هللا، وهذا هو تفويض الكيفية اليت يقول 
م يفهمون من صفة ال: وإذا قيل" ت الصفات فمعلوم بني املسلمني أ رمحة معىن غري صفة إن املتشابه آ

". القدرة، وإمنا نفى السلف علمهم بكيفية هذه وتلك، وجهلهم بكيفية الصفة ال ينفي علمهم مبعناها

 ).82: الردود والتعقبات(

  

از: الّسبب الثالث -3 ب ا ن الصفات من   !زعمه 
ب االستعا از أو من  ب ا ويله كثريا من الصفات أن هذا من  رة كما تراه يف مبحث ذكر النووي عند 

  ).االصبع(و) اليد(و) الصورة واإلتيان(و) الضحك(و )النزول(
م يثبتون األمساء والصفات على احلقيقة كما يليق جبالل هللا تعاىل،  از مل ينقل عن السلف فإ والقول 

حقيقة وجماز ليس  وقد أثبت احملققون  من العلماء كابن تيمية وابن القيم وغريمها أن تقسيم األلفاظ إىل
الردود ". (تقسيما شرعيا وال لغو وال عقليا، وإمنا هو اصطالح حمض حدث بعد القرون الثالثة املفّضلة

  ).83: والتعقبات
وإمنا كان منشؤه من جهة املعتزلة واجلهمية ومن سلك طريقهم من املتكلمني، وأّول من ذكره من أهل السنة "

از ما هو قسيم احلقيقة، وإمنا عىن مبجاز اآلية ما يعرب به عن أبو عبيدة معمر بن املثىن، ولك ن مل يعن 
من جماز اللغة، أي مما جيوز يف اللغة أن يقول العظيم الذي " حنن"و" أ"اآلية، وورد عن أمحد بن حنبل أّن 

  ).84-83: الردود والتعقبات". (حنن فعلنا، وحنو ذلك: له أعوان
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هذا مما يتأول ألن اليمني إذا كانت مبعىن املناسبة للشمال ال : قال اإلمام املازريّ : القاضيقال  -
ا تتضمن إثبات الّشمال، وهذا يتضمن التحديد ويتقدس  ا البارى سبحانه وتعاىل، أل يوصف 

  )12/211)   (7/98(   )7/80(  .هللا سبحانه عن التجسيم واحلدّ 
". فبسط اليد استعارة ىف قبول التوبة: "قال املازريّ    ...".للّيلإن هللا عّز وجّل يبسط يده " -

املراد به قبول التوبة وإمنا ورد لفظ بسط اليد ألن العرب إذا رضي أحدهم الشيء : قال املازري
مر حّسّي يفهمونه وهو جماز، فإّن يد اجلارحة  بسط يده لقبوله وإذا كرهه قبضها عنه فخوطبوا 

  )17/76(.    هللا تعاىلمستحيلة يف حّق 
  ).22-13/21(  .واليد هنا مبعىن القدرة وامللك..".  واّلذي نفس حمّمد بيده" -
خذهّن بيده اليمىن مثّ يطوي األرضني بشماله" -   ".يطوي هللا الّسماوات يوم القيامة مثّ 

ليدين ألّن أفعالنا تقع : وأّما إطالق اليدين  تعاىل فمتأّول على القدرة، وكىن عن ذلك 
. من  كالم املازرّي يف هذا. ليدين فخوطبنا مبا نفهمه ليكون أوضح وأوكد يف الّنفوس

3)17/131-132.(  

هو إشارة إىل نشر رمحته وكثرة عطائه وإجابته وإسباغ  "مث يبسط يديه سبحانه وتعاىل"
  ).39-6/38(4".نعمته

                                                           
ويالت " املعلم"خالف ما قرره النووي أوال، وخالف ما نقله أيضا عن املازري يف : واحلق يف هذه الصفة"3 من 

ا م فيها، فضال عن قيام الدليل الشرعي على بطال   .هلا ال تثبت أمام منهج السلف وعقيد

طل يدّل على بطالنه قوله سبحانه لقدرة  أن  فيستحيل} ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيديّ {: فتأويل اليد 

  .ألن إبليس لعنه هللا خلقه هللا بقدرته أيضا!! أي بقدريت} بيدي{:يكون املراد من قوله

ليد النعمة   ).195-194: الردود والتعقبات. (واآلية املذكورة أيضا غيها رّد على من زعم أن  املراد 

 
لنعمة والقدرة وال مناص للمنصفني م"4 ليد احلقيقية ال  ا صفات فعل فالقبض والبسط يكون  ن إثبات هذا أل

ليد  وصاف هذه اليد،  - عز وجل -بعة لصفات ذات، فكما نؤمن  على وجه يليق جبالله سبحانه، نؤمن 
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  ]ويل االصبعني[
  ".إّن قلوب بين آدم كّلها بني إصبعني من أصابع الّرمحن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء"

ا من غري تعّرض : هذا من أحاديث الصفات، وفيها القوالن الّسابقان قريبا، أحدمها  - اإلميان 
ا حّق وأّن ظاهرها غري مراد، قال هللا تعاىل ّ ليس كمثله {: لتأويل وال ملعرفة املعىن، بل يؤمن 

ا: والثّاين .}شيء   .يتأّول حبسب ما يليق 
از كما يقال: فعلى هذا  - فالن يف قبضيت ويف كّفي، ال يراد به أنّه حاّل يف كّفه، بل  :املراد ا

فالن بني إصبعي أقّلبه كيف شئت، أي أنّه مّين على قهره والّتصرف : حتت قدريت، ويقال: املراد
  5).130-17/129(  )16/204(.  فيه كيف شئت

  ]صفة القدم[

                                                                                                                                                       
ب واحد، فكما نثبت  سبحانه يدا إثبات وجود وإميان ال إثبات   سواء بسواء، ألن الصفات والّذات من 

ا النصوص الصحيحة، على وجه الثبوت واإلميان والوجود كيفية مكيفة، فكذلك نثبت هلذه اليد صفا ت وردت 

  2012-201: الردود والتعقبات". ال إثبات كيفية وحتديد

 
ويل وال تعطيل: ونقول هنا"5 بتة  عز وجل فال يتصرف فيها تشبيه وال  ولو ال إخبار . إن هذه الصفة 

خذها  لغيب، فالعقل الصحيح يقبل النصوص و الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ما جتاسر عقل إثبات على شيء  عز وجل رمجا 
الستحالة واالمتناع، ألنه قد مأخذ التسليم مبجرد صحتها، وال يعمل على قياس اخلا ملخلوق حىت حيكم  لق 

  .207} ليس كمثله شيء{: تلقى قول هللا عز وجل

ن هذه الصفة جماز واستعارة ليس له نصيب من الصحة ويناقض مذهب السلف الصاحل"   207". فالقول 
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تبارك وتعاىل قدمه، فتقول قط هل من مزيد حّىت يضع فيها رّب العزة : ال تزال جهّنم تقول" -
  ".فيضع قدمه عليها: "ويف الّرواية األوىل".  قط

لقدم هنا: فقيل - املتقّدم، وهو شائع يف الّلغة، ومعناه حىت يضع هللا تعاىل فيها من قّدمه هلا : املراد 
م قوم استحّقوها وخلقوا هلا: قال القاضي. من أهل العذاب ّ   .أظهر الّتأويالت أ

والبّد من صرفه عن ظاهره لقيام الّدليل القطعّي العقلّي على استحالة اجلارحة على هللا : قالوا  -
  ).183-17/182(.   تعاىل

  

  : دنّو هللا

تدنو رمحته وكرامته ال دنّو : معىن يدنو يف هذا احلديث أي: قال املازري: قال القاضي عياض
  ).4-3\17:(ومثله يف )  17/87)(9/117(  6.مسافة ومماسة

  :صفة الساق

ضبط يكشف بفتح الياء وضمها ومها صحيحان وفسر ابن "  فيكشف عن ساق: "قوله ملسو هيلع هللا ىلص
لشدة، أي يكشف عن شدة وأمر مهول،  عباس ومجهور أهل اللغة وغريب احلديث الساق هنا 

سان اذا وهذا مثل تضربه العرب لشدة األمر، وهلذا يقولون قامت احلرب على ساق وأصله أن االن
  )18/77().28-3/27(7. وقع يف أمر شديد مشر ساعده وكشف عن ساقه لالهتمام به

                                                           
يثبت قيام األفعال االختيارية  وأما دنّوه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية6

بنفسه وجميئه يوم القيامة ونزوله واستواؤه على عرشه وهذه مذهب أئمة السلف وأئمة اإلسالم املشهورين وأهل 

  .156: الردود والتعقبات) 137، 114، 105: شرح حديث الّنزول". (احلديث والنقل عنهم بذلك متواتر

 
  .وأورد غري ذلك من التأويالت7
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  8: صفة املكر

                                                                                                                                                       
نه ساق ربنا عّز وجّل، فقد روى البخاري : قلت" هذا التأويل مردود، وما لنا وله، إذا كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص فسر الساق 

يكشف ربّنا عن ساقه فيسجد له كّل مؤمن ": عن أيب سعيد رفعه) 7439، و 4919(يف الصحيح رقم 

ء ومسعة فيذهب ليسج فهذا احلديث  ". د فيعود ظهره طبقا واحداومؤمنة ويبقى من كان يسجد يف الدنيا ر

  . يريح من مجيع التأويالت اليت أوردها النووي
وقد أغنا هللا سبحانه يف تفسري هذه اآلية مبا صح عن رسول : "ورحم هللا الشوكاين فإنه قال يف تفسري سورة القلم

: فتح القدير) 13-12: الردود والتعقبات. (له شيءهللا ملسو هيلع هللا ىلص وذلك ال يستلزم جتسيما وال تشبيها، فليس كمث
)5\278.(  

ت من طريق صحيح موصول عنه ويل ابن عباس مل    ).13: الردود والتعقبات( .و
  

يوم يكشف عن {: وال ريب أن ظاهر القرآن ال يدّل على أن هذه من الصفات، فإنه قال:" لكن قال ابن تيمية

إلضافة ال يظهر أنه من  نكرة يف اإلثبات مل يضفها إىل} ساق هللا، ومل يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف 

. الصفات إال بدليل آخر، ومثل هذا ليس بتأويل، إمنا التأويل صرف اآلية عن مدلوهلا ومفهومها ومعناها املعروف
  ). 395- 394: جمموع الفتاوى(

خذ: " وقال ابن القيم وا ذلك من ظاهر القرآن وإمنا أثبتوه حبديث أيب والذين أثبوا ذلك صفة كاليدين واالصبع مل 
  ).20-16: الردود والتعقبات). (252\1: الصواعق املرسلة...". (سعيد اخلدري املتفق على صحته

ول احلديث بنحو ما قاله النووي فهو غلط من وجوه: "قال الشيخ مشهور حفظه هللا   :أما من 

  ).21-20. (والشدائد ال تسمى ر "لرب وقد كشف عن ساقهقيتمثل هلم ا: "أنه ورد يف األحاديث: أحدها

 
للفظ للتجنيس: قال8   . }ومكروا ومكر هللا{ :كما قال تعاىل: "وهو ميثل مقابلة اللفظ 

وكالمه يف صفة املكر وغريها من صفات الفعل  عّز وجّل من األمور املردودة غري املقبولة، ومنهج : "قلت
  .149: الردود والتعقبات".  الصفات على خالفهاالّسلف يف فهم األمساء و 
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  ]:صفة الّرضى والسخط والغضب[ -
  .غضب هللا تعاىل ورضاه يرجعان إىل معىن اإلرادة: قال العلماء -
بة للمطيع ومنفعة العبد تسّمى رضا ورمحة، وإرادته عقاب العاصي وخذالنه تسّمى   - فإرادته اإل

ا مجيع املرادات. غضبا   )12/10)(17/68(. وإرادته سبحانه وتعاىل صفة له قدمية يريد 
-3/68(9. ألّن هللا تعاىل يستحيل يف حّقه الّتغري يف الغضب والّرضاء وهللا أعلم -

  ).162\2(ومثله ) 13/48).(69

 ".أحب البالد إىل هللا مساجدها وأبغض البالد إىل هللا أسواقها": قال  معلقا على قوله ملسو هيلع هللا ىلص
واحلب والبغض من هللا تعاىل إرادته اخلري والشر أو فعله ذلك مبن أسعده أو : "قال ما نصه

  )17\5". (أشقاه
                                                                                                                                                       

  
ك للصواب" أن الّصفات إذا كانت كماال يف حال ونقصا يف حال مل تكن جائزة يف حق هللا : واعلم وفقين هللا وإ

وال ممتنعة على سبيل اإلطالق، فال تثبت له إثبا مطلقا وال تنفي عنه نفيا مطلقا، بل ال بد من التفصيل، فتجوز 
احلال اليت تكون كماال ومتتنع يف احلال اليت تكون نقصا، وذلك كاملكر وهذه الصفات وغريها من صفات يف 

ا حينئذ تدل على  األفعال كالكيد واخلداع فهذه تكون كماال إذا كانت يف مقابلة من يعاملون الفاعل مبثلها، أل
صا يف غري هذه احلال، وهلذا مل يذكر هللا وال رسوله أن فاعلها قادر على مقابلة عدّوه مبثل فعله أو أشّد، وتكون نق

طالق، وإمنا ذكرها يف مقابلة من يعاملونه ورسله مبثلها ا من صفاته سبحانه  ". صلى هللا عليه وسّلم على أ

  150: الردود والتعقبات

 
) والرضى() الغضب: (ومن بني هذه الصفات اليت وردت يف الكتاب وصحيح السنة على وجه اإلثبات"9
ويل، وهي له سبحانه صفات ) والكراهة) (والسخط( وهي صفات الفعل  عز وجل منرها كما جاءت من غري 

  ).125-124: الردود والتعقبات...". (حقيقية على ما يليق به
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  :صفة احملبة

  .لعبده هي إرادته اخلري له وهدايته وإنعامه عليه ورمحتهحمبة هللا تعاىل : قال العلماء -
  ).124|16). (184-16/183(. وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته وحنوه  -

م وتنعيمهم: حمبة هللا تعاىل لعباده: "قال املازري بة والتنعيم ال : وقيل. إرادة ثوا حمبته هلم نفس اإل
  )17\5". (اإلرادة

وحمبة هللا تعاىل لعبده متكينه من طاعته وعصمته وتوفيقه وتيسري ألطافه وهدايته وإفاضة : "وقال  -
  ):151\15( 10. رمحته عليه

  

  :عجب هللا

  ".عجب هللا من صنيعكما بضيفكما اللّيلة" 

لعجب من هللا رضاه ذلك: قال القاضي  عجبت مالئكة هللا، : وقد يكون املراد: قال. املراد 
  )14/13(  .ه إليه سبحانه وتعاىل تشريفاوأضاف

                                                           
ذكر هذا من التأويل املخالف ملا عليه السلف الصاحل واملردود عند أهل السنة واجلماعة وسبق أن : قلت"10

ويل  حية عقلية كالمنا على صفة الغضب والرضى والسخط والكراهية، فما يقال ويرد على  وجوه بطالنه من 
ول صفة احلب والبغض   )144-143: الردود والتعقبات". (تلك الصفات يرد على من 

، وهذا أصل دين اخلليل إمام وقد أمجع سلف األمة وأئمتها على إثبات حمبة هللا تعاىل لعباده املؤمنني وحمبتهم له"

  .144: الردود والتعقبات) 354\2: جمموع الفتاوى". (احلنفاء عليه السالم
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أي رمحه ومل يعّذبه بل غفر ذنوبه، وقيل " وأما اآلخر فاستحيا فاستحيا هللا منه": صفة احلياء
لّثواب   )14/159(.جازاه 

  :صفة الّضحك

الّضحك هنا استعارة يف حّق هللا تعاىل ألنّه ال جيوز عليه سبحانه الّضحك املعروف : قال القاضي -
. نا ألنّه إّمنا يصّح من األجسام وممّن جيوز عليه تغّري احلاالت وهللا تعاىل منزّه عن ذلكيف حقّ 

)13/36(  
ا : قال العلماء - ه وإظهار نعمته عليه وإجيا ّ ضحك هللا تعاىل منه هو رضاه بفعل عبده وحمّبته إ

 )3/48(  )3/43)(3/24(  11. عليه وهللا أعلم

  

  :فرح هللا
                                                           

طلة وصرف للكالم عن ظاهره من غري دليل وال قرينة، وهذه الصفة من الصفات اليت " 11 قلت هذه الّتاويالت 
م يقولو  ا على منهج السلف الصاحل، رمحهم هللا، فإ ــــجيب اإلميان  بال صفة  -عز وجل -إثبات  ضحك ربنا"ن بـ

نه يضحك   -جّل ثناؤه - تصف ضحكه ال وال يشبه ضحكه بضحك املخلوقني، وضحكهم كذلك، بل نؤمن 
كما أعلم الّنّيب ملسو هيلع هللا ىلص، ونسكت عن صفة ضحكه جّل وعال، إذ هللا عز وجل استأثر بصفة ضحكه مل يطلعنا على 

  ". ا قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص مصدقون بذلك بقلوبنا منصتون عما مل يبني لنا مما استأثر هللا تعاىل بعلمهذلك، فنحن قائلون مب
  ).231- 230: الّتوحيد البن خزمية) (132- 131: الردود والتعقبات( 

أنه ذكر وقد درج السلف على إثبات هذه الصفة  عز وجل فقد أسند الذهيب إىل أيب عبيد القاسم بن سالم 
هذه أحاديث صحاح محلها أصحاب احلديث : "الباب الذي تروى فيه صفات هللا تعاىل ومنها ضحك ربنا فقال

ال نفسر هذا وال : كيف يضحك؟ قلنا: والفقهاء بعضهم عن بعض وهي عند حق ال نشك فيها، ولكن إذا قيل
الردود ). 150-149\7: (عبد الربوالتمهيد البن ) 505\10: سري أعالم النبالء". (مسعنا أحدا يفسره

  ).134: والتعقبات
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  .هللا تعاىل هو رضاهفرح : قال العلماء -
لفالة، فعّرب عن الّرضا : قال - فاملراد هنا أّن هللا تعاىل يرضى توبة عبده أشّد ممّا يرضى واجد ضالّته 

كيدا ملعىن الّرضا يف نفس الّسامع ومبالغة يف تقريره   ).63-17/60(12.  لفرح 

  

  ]سعة عطاء هللا[

  ".ينقص املخيط إذا أدخل البحرما نقص ذلك ممّا عندي إّال كما  "قوله تعاىل   -
وعطاء هللا تعاىل من رمحته وكرمه، ومها صفتان قدميتان ال يتطّرق إليهما نقص، فضرب املثل  -

  .ملخيط يف البحر ألنّه غاية ما يضرب به املثل يف القّلة
واملقصود الّتقريب إىل االفهام مبا شاهدوه، فإّن البحر من أعظم املرئيات عيا وأكربها، واإلبرة   -

ا ماء وهللا أعلم ا صقيلة ال يتعّلق    )16/133(  .من أصغر املوجودات مع أ

  ]صرب هللا على أذى الكفاّر[

قيقة الصرب منع النفس ح: قال املازريّ ...". ال أحد أصرب على أذى يسمعه من هللا عّز وجلّ " -
من االنتقام أو غريه، فالصرب نتيجة االمتناع، فأطلق اسم الصرب على االمتناع يف حق هللا تعاىل 

  .لذلك
النتقام وهو مبعىن احلليم : قال القاضي  - والّصبور من أمساء هللا تعاىل وهو اّلذي ال يعاجل العصاة 

  )17/146(  .ع القدرةعلى االنتقاميف أمسائه سبحانه وتعاىل، واحلليم هو الصفوح م

                                                           
واعلم وفقك هللا أن الكالم يف الفرح قريب من الكالم يف احلديث الذي تقدم يف الضحك، والقول فيه كالقول "12

يف ذلك، واألصل األخذ بظاهر األحاديث، وليس يف محلها على ظاهرها ما حييل صفاته سبحانه وال خيرجها عّما 

  ).140-139: الردود والتعقبات(". تستحقه
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  ]إّن هللا طّيب[

الطيب يف صفة هللا : قال القاضي".  إن هللا طيب ال يقبل اال طيبا"قوله صلى هللا عليه و سلم  -
  )7/100(.  مبعىن املنزه عن النقائص، وهو مبعىن القدوس: تعاىل

  

  :صفة علّو هللا

فقيههم وحمدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم قال القاضي عياض ال خالف بني املسلمني قاطبة  -
أأمنتم من يف الّسماء أن خيسف {: أن الظواهر الواردة بذكر هللا تعاىل يف السماء كقوله تعاىل

ثبات جهة فوق من } بكم األرض وحنوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند مجيعهم فمن قال 
ول يف السماء أي على السماءغري حتديد وال تكييف من احملدثني والفقهاء واملتكل   .مني 

ومن قال من دمهاء الّنظار واملتكلمني وأصحاب التّنزيه بنفي احلّد واستحالة اجلهة يف حقه   -
ويالت حبسب مقتضاها ولوها    ).25-5/24(  13.سبحانه وتعاىل 

؟ قالت. يف السماء: أين هللا؟ قالت"قوله صلى هللا عليه وسّلم  - . هللاأنت رسول : قال من أ
ا مؤمنة: قال   .هذا احلديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان تقدم ذكرمها مرات .اعتقها فا

ذا  - لتّاويل-فمن قال  ن اخلالق املدبر : قال -أي  ا هل هي موحدة تقّر  كان املراد امتحا
ي استقبل الفّعال هو هللا وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صّلى املصلّ 

الكعبة وليس ذلك ألنه منحصر يف السماء كما أنه ليس منحصرا يف جهة الكعبة بل ذلك ألن 

                                                           
هو التفسري السلفي لآلية وليس فيه " على السماء: "فالتفسري املذكور أعين: "قال الشيخ مشهور حفظه هللا13

   166: الردود والتعقبات". إخراج للفظ عن ظاهره
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ن اليت  ن العابدين لألو السماء قبلة الداعني كما أن الكعبة قبلة املصلني، أو هي من عبدة األو
ن ا موّحدة وليست عابدة لألو   )5/24(  14.بني أيديهم، فلما قالت يف السماء علم أ

  

  

  

  

  ]هل هللا قبل وجه املصّلي[

أي اجلهة اّليت عظّمها أو الكعبة اّليت : ويله: قال العلماء". فإن هللا قبل وجهه: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم
  )18/137(.   عظّمها قبل وجهه

                                                           
 واحدة، ومحله جواب تفرقة النووي بني قبلة الداعي وقبلة املصلي ممّا ال دليل عليه، فال قبلة للمسلم إال"و14

  .على قبلة الداعني بعيد يعوزه الدليل" يف السماء: "اجلارية لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقوهلا
ئن من خلقه، أخرب هللا عز : وعقيدة السلف القائمة على الكتاب والسنة أن هللا عز وجل مستو على عرشه 

  167: دود والتعقباتالر ". وجل بذلك يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي
لفظ اجلهة فيه إمجال وتفصيل فنحن نوافق على نفيه عن هللا تبارك وتعاىل من وجه ونثبته من وجه آخر، وذلك "و

أنه قد يراد بنفي اجلهة أن هللا سبحانه وتعاىل غري موجود يف داخل هذا العامل، فإن أريد هذا املعىن فإن هللا سبحانه 
   شيء من خملوقاته؛وتعاىل منزّه عن أن يكون يف

وإن كان املقصود بنفي اجلهة العدمية اليت هي عبارة عن أن هللا سبحانه وتعاىل فوق خلقه فهذا األمر مرفوض 
الردود .    (متاما ألنه ال جيوز أن يقال أنه سبحانه وتعاىل ليس يف جهة بقصد نفي علّوه وفوقيته على خلقه

  )168: والتعقبات
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 ]:نزول هللا إىل الّسماء الّدنيا[

هذا احلديث من " فأستجيب لهينزل ربنا كل ليلة إىل السماء الدنيا فيقول من يدعوين " -
 .أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما

ولوا - ويلني -أي املتكّلمون-فعلى هذا  : ويل مالك بن أنس وغريه: أحدمها:  هذا احلديث 
مره  .معناه تنزل رمحته وأمره ومالئكته كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه 

إلجابة واللطف وهللا أعلموالثاين   -  15.أنه على االستعارة ومعناه اإلقبال على الداعني 

                                                           
لنزول ويفّوضون كيفيته إىل قلت ال داعي للّتأو "15 م يؤمنون  ا ليست على عقيدة السلف فإ يالت املذكورة فإ

  ).88: الردود والتعقبات". (هللا تعاىل
ومل يثبت هذا التأويل عن مالك وال عن أحد من السلف، فهذا عامل املالكية اإلمام ابن عبد الرب رمحه هللا قد نسب 

راجع . (ألن أمره ورمحته ال يزاالن ينزالن أبدا يف الليل والّنهار. ّني بطالنههذا القول إىل حبيب كاتب مالك وب
  ).89-88: الردود والتعقبات(و) 143\7: التمهيد

روى عن ابن أخي : وقال أبو حامت" كان من أكذب الناس: "وحبيب هذا متهم، قال فيه أبو داود
كان يوّرق : "وقال ابن حبان".  وضوعةأحاديثه كلها م: "وقال ابن عديّ ". الزهري أحاديث موضوعة

  ". ملدينة ويروي عن الثقات املوضوعات، كان يدخل عليهم ما ليس يف حديثهم
  ). 95: الردود والتعقبات) (452\1: امليزان للذهيب(

  ".كان يضع احلديث: "وقال أبو داود" كان يكذب: "وقال إمام أمحد
رقم ) 167-166\1(ديوان الضعفاء (و )1287(رقم ) 147-146\1: املغين يف الضعفاء(
)823.(  
  ".كاتب مالك يضع احلديث: "فقال) 818\2: (وترمجه ابن عدي يف الكامل 

: مث قال) 171(وهو يف الضعفاء واملرتوكني رقم ". مرتوك احلديث: "ونقل عن النسائي قوله فيه
  ).96-95: اتالردود والتعقب". (وحبيب هذا أحاديثه كلها موضوعة عن مالك وعن غريه"
واملهم أن اإلمام مالكا بريء من هذا التأويل، هذا ما يقتضيه التحقيق العلمي البعيد عن الّتعصب "

  ).97: الردود والتعقبات". (واهلوى
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)6/36-37.(  

  

  

  

  

  :صفة اإلتيان

                                                                                                                                                       
  

طل ألن املالئكة تنزل يف الليل والنهار من يسألين : "ويف لفظ احلديث. وكذلك التأويل بنزول املالئكة 
. وهذه العبارة ال جيوز أن يقوهلا ملك عن هللا" من يستغفرين فأغفر له" "فأستجيب لهمن يدعوين " "فأعطيه

  ).91-90: الردود والتعقبات(
..." مر مناد ينادي: "وأما ما روى النسائي يف الكربى ويف عمل اليوم والليلة يف بعض طرق احلديث

ذه اللفظة حفص  :أحدمها: فاجلواب عنه من وجهني خرة، أنه  تفرد  بن غياث وهو ممن تغري حفظه 

فروايته ... وخالفه غري واحد من الثقات، مثل شعبة ومنصور بن املعتمر وفضيل بن غزوان ومعمر بن راشد

بتا عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فإن الرب يقول : اآلخر: السابقة شاذة، وإن صحت فلها وجه، وهو إن هذا إن كان 

مر مناد فينادي   ).92- 91الردود والتعقبات...". (ذلك و
ويل صريح خيالف ما ذهب إليه الّسلف : الردود والتعقبات: راجع. (ومل يثبت كذلك عن األوزاعي رمحه هللا 

104-105.( 
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ه، " فيأتيهم هللا: "فعلى مذهب املتكلمني يقال يف قوله صّلى هللا عليه وسّلم ّ أّن اإلتيان عبارة عن رؤيتهم إ
ئ هنا عن الّرؤية جمازاألّن العادة أّن من غاب عن غريه ال ميكنه رؤيته  إلتيان وا إلتيان، فعّرب  16.إّال 

  )3/19-20.(  

  

  :ويل النفس
رة لغيب  رة و لذات    17).3-17/2(. أّول النووي رمحه هللا النفس 

  

  ]هل خلق آدم على صورة الّرمحن؟[

  .الّصفات وقد سبقفهو من أحاديث ". فإّن هللا خلق آدم على صورته"قوله صّلى هللا عليه وسّلم  -
بت ورواه بعضهم : قال املازريّ  - ذا الّلفظ  وليس " إّن هللا خلق آدم على صورة الّرمحن"هذا احلديث 

ملعىن اّلذي وقع له وغلط يف ذلك   .بثابت عند أهل احلديث، وكأّن من نقله رواه 
ويله - املضروب، وهذا ظاهر رواية  الّضمري يف صورته عائد على األخ: فقالت طائفة: واختلف العلماء يف 

  .يعود إىل آدم وفيه ضعف: وقالت طائفة. مسلم

                                                           
لرؤية أو ببعض مالئكة هللا ليس صحيحا ويناقض العقيدة السلفية يف الصفات"16 يء    .ويله لإلتيان وا

ثبات  يء واإلتيان للرب عز وجل فال يستلزم ذلك التشبيه والتجسيم وإمنا نثبت ذلك فنحن إذ نقول  صفة ا

  .وما بعدها. 173: الردود والتعقبات".على الوجه الالئق جبالله وعظمته

 
السلف وأهل احلق يثبتون النفس  سبحانه ويسكتون عما وراءه من اخلوض يف حقيقتها أو كيفيتها، : قلت17

ة نفسه ألنفس املخلوقني، كما ال يقتضي عندهم أن يكون سبحانه مركبا من نفس وبدن، وينزهون هللا ع ن مشا

  .212-211: الردود والتعقبات". تعاىل هللا عن ذلك
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قة هللا، وكما : يعود إىل هللا تعاىل، ويكون املراد إضافة تشريف واختصاص، كقوله تعاىل: وقالت طائفة  -
  )16/166(  .بيت هللا ونظائره وهللا أعلم: يقال يف الكعبة

 تعاىل صورة ال  : يف هذا احلديث فأجراه على ظاهره وقالوقد غلط بن قتيبة : قال املازرّي أيضا -
وهذا الذي قاله ظاهر الفساد، ألن الصورة تفيد الرتكيب وكل مركب حمدث وهللا تعاىل ! كالصور

  )16/166(18.ليس مبحدث فليس هو مركبا فليس مصورا

  

  ]هللا نور السموات واألرض[

وما جاء يف األحاديث من تسميته سبحانه وتعاىل } هللا نور السموات واألرض{ :قال مفسرا قوله تعاىل"
معناه ذو نورمها وخالقه، وقيل هادي أهل السماوات واألرض، وقيل منور قلوب عباده  : "لنور ما نصه

  ).13-3/12(". املومنني، وقيل معناه ذو البهجة والضياء واجلمال وهللا أعلم

منّورمها وخالق "قال العلماء معناه ". أنت نور السموات واألرض: "... وله ملسو هيلع هللا ىلصوقال أيضا معلقا على ق
  .معناه بنورك يهتدي أهل السماوات واألرض: وقال أبو عبيد. نورمها

دايته يرشد ذو : ومعناه" النور"قال اخلطايب يف تفسري امسه سبحانه وتعاىل   الذي بنوره يبصر ذو العماية و

أي منه نورمها قال وحيتمل أن يكون معناه ذو النور وال يصح أن } هللا نور السماوات{ومنه : ية قالالغوا

                                                           
أما الّصورة فنثبتها  عز وجل ملا جاء يف األحاديث الكثرية الشهرية وبعضها يف الصحيحني من غري أن نتأّوهلا "18

  189". بيه فيهاومن غري اعتقاد تش
فهو " ليس بثابت عند أهل احلديث: "وقوله" إن هللا خلق آدم على صورة الّرمحن: "أما تضعيف املازري للفظة"

الردود . فارجع إليه) 1176، 1175: (وقد فّصل شيخنا األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة رقم. الّصواب

  .190-189:والتعقبات
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يكون النور صفة ذات هللا تعاىل وإمنا هو صفة فعل أي هو خالقه وقال غريه معىن نور السماوات واألرض 
  19).54\6". (مدبر مشسها وقمرها وجنومها

*************************************************************************  

  

  ].بيع الصكوك[البيوع : راجع: صك

******************************************************************  

  

  

  ].الصّف، اجلماعة، اإلمامة، األذان، اإلقامة، االستسقاء، العيد: ذات الّصلة: [الّصالة

                                                           
لّنور وجعل دار ": قال ابن القيم رمحه هللا19 مسى هللا سبحانه وتعاىل نفسه نورا وجعل كتابه نورا ودينه نورا واحتجب عن قلبه 

وقد فسر بكونه منّور السموات واألرض، وهادي أهل } هللا نور السموات واألرض{: قال هللا تعاىل. أوليائه نورا يتألأل
إمنا فعله، وإال فالنور هو من أوصافه قائم به، ومنه اشتق له السموات واألرض، فبنوره اهتدى أهل السموات واألرض، وهذا 

  .217: الردود والتعقبات، 10: الصواعق املرسلة". اسم النور الذي هو أحد أمسائه احلسىن

غري صحيح والصواب ما قاله ابن "  وال يصح أن يكون النور صفة ذات هللا تعاىل وإمنا هو صفة فعل: "فقول الّنووي رمحه هللا

ا{: القيم آنفا من صحة إضافة النور إىل ذات هللا عز وجل، دل على هذا القرآن يف قوله سبحانه  .}وأشرقت األرض بنور رّ

  ).217: الردود والتعقبات(
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هي الّدعاء الشتماهلا عليه، وهذا قول مجاهري أهل العربية والفقهاء : فقيل: اختلف العلماء يف أصل الصالة
  )4/75(    .وغريهم

  :بيان الّصلوات اّليت هي أحد أركان االسالم

قي األحاديث هي الّصلوات اخلمس، وهي ىف كّل  الّصالة اّليت هي ركن من أركان اإلسالم اّليت أطلقت ىف 
ا   )1/169(   .  يوم وليلة، على كّل مكّلف 

  

  )1/203(.  قتال املمتنع من الّصالة كان إمجاعا من الّصحابة: قتل املمتنع عن أدائها

  

رك الصالة كافر؟[   ]هل 

رك الصالة - مجاع املسلمني، خارج من مّلة اإلسالم، : وأّما  ا فهو كافر  فإن كان منكرا لوجو
إلسالم ومل خيالط املسلمني    .مّدة يبلغه فيها وجوب الّصالة عليهإّال أن يكون قريب عهد 

ا كما هو حال كثري من الّناس، فقد اختلف العلماء فيه  - : وإن كان تركه تكاسال مع اعتقاده وجو
إىل أنّه ال يكفر، بل يفسق : فذهب مالك والّشافعّي رمحهما هللا واجلماهري من الّسلف واخللف

ب وإال قتلناه حّدا، كالزّاين ا لّسيفويستتاب، فإن    .حملصن، ولكّنه يقتل 
وهو إحدى الّروايتني عن أمحد بن حنبل رمحه هللا، وبه . إىل أنّه يكفر: وذهب مجاعة من الّسلف  -

قال عبد هللا بن املبارك، وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الّشافعّي رضوان هللا 
  .عليه

أنّه ال يكفر وال : الشافعّي رمحهما هللاوذهب أبو حنيفة ومجاعة من أهل الكوفة واملزين صاحب   -
  )2/70(.  يقتل، بل يعّزر وحيبس حّىت يصّلي
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  ]إقامة الّصالة[

  .أنّه إدامتها واحملافظة عليها: أحدمها: قيل فيه قوالن" إقامة الصالة"معىن  -
  )1/163(  .إمتامها على وجهها: والثّاين  -

  ]أّول الوقت أفضل من وسطه وآخره[

  )2/79(  .الوقت، لكونه احتياطا هلا ومبادرة إىل حتصيلها يف وقتهايتستحّب يف أّول 

  

  ]:من شروط الصالة[

 :دخول الوقت

  ]:وقت الّظهر[ 

  .أي إذا زالت" كان رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يصّلي الّظهر إذا دحضت الشمس " -
- )5/120-121.( 
وقت الظهر ووقت العصر بل مىت خرج  عند الّشافعي رمحه هللا تعاىل واألكثرين أنه ال اشرتاك بني -

وقت الظهر مبصري ظل الّشي مثله غري الّظّل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر، وإذا 
  )5/110(.دخل وقت العصر مل يبق شيء من وقت الظهر

لظهر يف شدة احلر ملن ميضي إىل مجاعة ويناله احلر يف طريقه -  :ويستحّب اإلبراد 
  .اإلبراد، وبه قال مجهور العلماء وهو املنصوص للشافعي رمحه هللا تعاىلوالّصحيح استحباب  -
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واعلم أن األبراد إمنا يشرع يف الظهر وال يشرع يف العصر عند أحد من العلماء إال أشهب املالكي،  -
. بعض أصحابنا يشرع فيها وهللا أعلم: وال يشرع يف صالة اجلمعة عند اجلمهور، وقال

)5/117-120.(  
  .وبه قال الشافعي واجلمهورّب تقدمي الّظهر يف أّول الوقت يف غري شدة احلر، ويستح   -

  )5/120-121.(  

  ]:وقت العصر[ 

  .أّول وقتها حني يصري ظّل كّل شيء مثله -
ووقت أدائها بال كراهة ما مل تصفّر، فإذا اصفّرت صار وقت كراهة، وتكون أيضا أداء حىت تغرب  -

  ).123-5/122(  )5/110(  .الشمس، وهو مذهب اجلمهور

لعصر    :استحباب الّتبكري 

  )5/122(  .ينبغي املبادرة لصالة العصر أول وقتها -
  )5/122(.  واألدلّة تدل على املبالغة يف تعجيل صالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -
خري صالة العصر بال عذر ورد فيه الّذم الّصريح -   )5/124(  .و

  :التغليظ يف تفويت صالة العصر

  .ومعناه انتزع منه أهله وماله". اّلذي تفوته صالة العصر كأمنا وتر أهله وماله" -
من ترك صالة العصر "وهذا يف العامد وهذا هو األظهر ويؤيده حديث البخاري يف صحيحه  -

  ).126-5/125(    ".حبط عمله
 "إن هذه الصالة عرضت على من قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتني" -
  )6/113(  .وفيه فضيلة العصر وشدة احلث عليها -

  ".شغلو عن الّصالة الوسطى صالة العصر": الّصالة الوسطى هي صالة العصر: دليل من قال
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اختلف العلماء من الصحابة  فمن بعدهم يف الصالة الوسطى املذكورة يف القرآن، فقال   -
  .ر العلماء من الصحابة فمن بعدهم هو قول أكث: هي العصر، قال الرتمذي: مجاعة

وإّمنا : هذا مذهب الشافعي رمحه هللا لصّحة األحاديث فيه، قال: وقال املاوردّي من أصحابنا  -
ا الّصبح ألنّه مل يبلغه األحاديث الصحيحة يف العصر، ومذهبه اتّباع احلديث ّ   .نّص على أ

  . لصبح، وأصحهما العصر لألحاديث الصحيحةالعصر وا: والصحيح من هذه األقوال قوالن -

)5/127-129.(  

  

  ]:وقت املغرب[

  : أّول وقت املغرب عند غروب الشمس
حلجاب" وفيه أن املغرب تعجل عقب غروب الشمس " كان نصلي املغرب إذا غربت الشمس وتوارت 

  )5/136(    .وهذا جممع عليه

  ]آخر وقته[

لثاء املثلثة أي ثورانه وانتشاره، : ثور الّشفق". وقت املغرب ما مل يسقط ثور الشفق" - هو 
  .لشفق األمحر هذا مذهب الشافعي رمحه هللا تعاىل ومجهور الفقهاء وأهل اللغة: واملراد

هذا احلديث وما بعده من األحاديث صرائح يف أن وقت املغرب ميتد إىل غروب الشفق، وهذا   -
  ).112-5/111(.  هو الصحيح أو الصواب الذي ال جيوز غريه

  

  ]:وقت العشاء[
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معناه وقت ألدائها اختيارا، أما وقت اجلواز فيمتد إىل " فإذا صّليتم العشاء فإنه وقت إىل نصف الليل"
  ).112-5/111(. طلوع الفجر الثاين، هذا قول اجلمهور

  

 ]إىل مىت ميتّد وقت االختيار للعشاء؟[

االختيار ميتّد إىل ثلث الّليل، والثّاين إىل نصفه وهو  أّن وقت: للشافعي رمحه هللا تعاىل قوالن أحدمها
  )5/116(    .األصحّ 

خريها؟   هل األفضل تقدميها يف أّول الوقت أم 

ومها مذهبان مشهوران للسلف وقوالن ملالك والشافعي، الغالب كان تقدميها وإمنا قدمها للمشقة  -
خريها خري مل خيرج به عن وقت اال.يف  ختيار وهو نصف الليل أو ثلث الليل والتأخري املذكور 

 .على اخلالف املشهور الذي قدمنا بيانه
لعشاء اآلخرة وال كراهة فيه -   ).138-5/137(  .وجيوز وصفها 

 

  ]يكره الّنوم قبلها واحلديث بعدها[

ستغراق النوم أو لفوات وقتها  - قال العلماء وسبب كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها 
ا مجاعة؛ املختار   واألفضل ولئال يتساهل الناس يف ذلك فيناموا عن صال

وسبب كراهة احلديث بعدها أنه يؤدي إىل اّلسهر وخياف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر   -
  .فيه أو عن صالة الصبح يف وقتها اجلائز أو يف وقتها املختار أو األفضل

.  شاء هو ما كان يف األمور اليت ال مصلحة فيهاواملكروه من احلديث بعد الع: قال العلماء -
)5/146)(5/183-184.(  
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لعتمة  :تسمية العشاء 

أن هذه التسمية بيان للجواز وأن : ورد تسمية العشاء بعتمة وقد ثبت النهي عنه وجوابه من وجهني أحدمها 
    )4/158( .   ذلك النهي ليس للتحرمي

  

  ]:وقت الّصبح[

معناه وقت ألداء الصبح، فإذا طلعت " فإنّه وقت إىل أن يطلع قرن الشمس األّولإذا صلّيتم الّصبح : "
  .خرج وقت األداء وصارت قضاء، وجيوز قضاؤها يف كل وقت، هذا قول اجلمهور: الشمس قال

)5/109(  

  ).11-5/10)(12/163).(219- 9/218(.  والّصواب ال كراهة يف تسميتها بصالة الغداة

: فضل زائد لصاليت الّصبح والعصر واحلّث على احملافظة عليهما ألّن املالئكة احلفظة جتتمع فيهماورد
)5/133-134.(  

لّصبح يف أّول وقتها وهو الّتغليس -   .يف مذهب الّشافعي واجلمهور.يستحّب الّتبكري 
ن - -5/143(.  وجيوز حضور النساء اجلماعة يف املسجد وهو إذا مل خيش فتنة عليهن أو 

143.(  

  

 ]:ما يقرأ يف صبح اجلمعة[
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هل {أمل تنزيل السجدة يف األوىل، ويف الثانية يف مذهبنا ومذهب موافقينا يستحّب يف صبح اجلمعة قراءة 
-6/167(. وال تكره قراءة آية السجدة يف الصالة وال السجود".}أتى على اإلنسان حني من الدهر

168.(  

خري الّصالة عن وقتها   :املختار وما يفعله املأموم  إذا أّخرها اإلمامكراهة 

إذا أّخر اإلمام الّصالة عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصّليها يف أول الوقت منفردا مثّ  -
  .يصليها مع االمام، فيجمع فضيليت أّول الوقت واجلماعة

ّول الوقت أم فلو أراد االقتصار على أحدامها فهل األفضل االقتصار على فعلها منفردا يف أ  -
  .االقتصار على فعلها مجاعة يف آخر الوقت؟ املختار استحباب االنتظار إن مل يفحش التأخري

  .والّصالة اّليت يصّليها مرّتني تكون األوىل فريضة والثّانية نفال على الّصحيح -
عادة الّصبح والعصر واملغرب كباقي الصلوات، هذا هو الصحيح يف مذهبنا - س  . وال 

)5/147-148.(  
  )5/114(.   وقد تؤّخر الّصالة عن أّول وقتها وترتك فضيلة أّول الوقت ملصلحة راجحة -
ميتّد وقت كّل صالة من اخلمس حىت يدخل وقت األخرى، وهذا مستمر على عمومه يف  -

ا ال متتد إىل الظهر بل خيرج وقتها بطلوع الشمس   )5/187(.  الصلوات إال الّصبح فا

  

 :الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاقضاء الّصالة  -
حاصل املذهب أنه إذا فاتته فريضة وجب قضاؤها وإن فاتت بعذر استحب قضاؤها على الفور،  -

 .وان فاتته بال عذر وجب قضاؤها على الفور على األصحّ . وجيوز التأخري على الصحيح
لّشافعي ومن وإذا قضى صلوات استحّب قضاؤهن مرتّبا، فإن خالف ذلك صّحت صالته عند ا  -

 .وافقه، سواء كانت الّصالة قليلة أو كثرية
وتستحّب اجلماعة يف الفائتة كذا قاله أصحابنا، وبه قال العلماء كافة إّال ما حكاه القاضي  -

 .عياض عن اللّيث بن سعد أنه منع ذلك
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يه صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها فيؤخذ منه أّن من فائتة الصبح يقنت فيها وهذا ال خالف ف -
 .عند

 . ويسّر يف الّصبح اليت يقضيها بعد طلوع الشمس على أصّح الوجهني ألصحابنا -
وإذا فاتته صالة فقضاها ال يتغري وقتها ويتحول يف املستقبل بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد  -

 .صلى صالة الغد يف وقتها املعتاد
 .ذلك شيء آخروليس للفائتة بعذر كّفارة إال الصالة مثلها وال يلزمه مع  -
ا أعظم من أن خيرج من  - وشّذ بعض أهل الظاهر فقال ال جيب قضاء الفائتة بغري عذر، وزعم أ

لقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة وهللا أعلم ل معصيتها   .و
 .يستحب قضاؤها: وإن فاتته سنة راتبة ففيها قوالن للشافعي أصحهما  -
وأما السنن اليت شرعت لعارض كصالة الكسوف واالستسقاء وحنومها فال يشرع قضاؤها بال   -

 ).133-5/132). (187-5/181(  .خالف وهللا أعلم
ومن فاتته صالة وذكرها يف وقت أخرى ينبغي له أن يبدأ بقضاء الفائتة مثّ يصلى احلاضرة وهذا  -

 ).133-5/132(.    تحبابجممع عليه، لكّنه عند الّشافعّي وطائفة على االس
ذا قال مجهور العلماء: وجيوز قول -   )5/99(  .فاتتنا الّصالة وال كراهة فيه، و

  )3/103( .كّل صالة أمر بفعلها يف الوقت على نوع من اخللل ال جيب قضاؤها وهللا أعلم: ويقول املزين

  

  :سرت العورة: من شروط الصالة

 :الّصالة يف ثوب واحد وصفة لبسه

الصالة يف ثوب واحد وال خالف يف هذا إّال ما حكي عن ابن مسعود  فيه، وال أعلم جتوز  -
 .وأمجعوا أن الصالة يف ثوبني أفضل ،صحته
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حكمته أنه إذا ائتزر به ومل يكن على عاتقه منه شيء مل : وليكنعلى عاتقه منه شيء، قال العلماء -
.على عاتقه، وترك ذلك مكروه عند اجلمهور يؤمن أن تنكشف عورته خبالف ما إذا جعل بعضه

    )4/231-232)  .(18/136)(18/142( 
  )5/232(  .جتوز الصالة يف الثوب الواحد وااللتحاف به خمالفا بني طرفيه -

  

  طهارة املكان: من شروط الّصالة -
املواضع اليت جتوز الصالة يف مجيع املواضع إّال ما استثناه الّشرع من الصالة يف املقابر وغريها من  -

ي عنه ملعىن آخر كأعطان اإلبل وقارعة الطّريق واحلمام  زرة، وكذا ما  فيها النجاسة كاملزبلة وا
  .وال كراهة يف الصالة يف مراح الغنم خبالف أعطان اإلبل. وغريها

  .وإّن من كان قبلنا إمنا أبيح هلم الصلوات يف مواضع خمصوصة كالبيع والكنائس -
وقيل إن من كان قبلنا كانوا ال يصلون إّال فيما تيّقنوا طهارته من : ه هللا تعاىلقال القاضي رمح  -

  ).8-5/2(.  األرض وخّصصنا حنن جبواز الصالة يف مجيع األرض إّال ما تيقنّا جناسته
  ).163-5/162(.وجتوز الّصالة على احلصري وسائر ما تنبته األرض وهذا جممع عليه -

  

  ]: جدإيطان موضع معّني من املس[

دامة الصالة يف موضع واحد إذا كان فيه فضل، وأّما الّنهي عن إيطان الّرجل موضعا من املسجد  - س  ال 
  .يالزمه فهو فيما ال فضل فيه وال حاجة إليه

وأما من حيتاج إليه لتدريس علم أو لإلفتاء أو مساع احلديث وحنو ذلك فال كراهة فيه بل هو مستحب ألنه  -
  )4/226(  .اخلريمن تسهيل طرق 

س مبالزمة الّصالة يف موضع معّني من البيت وإّمنا جاء يف احلديث النهي عن إيطان موضع من املسجد  - وال 
ء وحنوه   )5/161(    .للخوف من الر
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  ]:الصالة على احلصري وعلى الّصوف[

جتوز الّصالة على شيء حيول بينه وبني األرض من ثوب وحصري وصوف وشعر وغري ذلك،  -
 ).234- 4/233(.    وسواء نبت من األرض أم ال وهذا مذهبنا ومذهب اجلمهور

مجاع من يعتد به، وسواء الصالة عليه وفيه، وال كراهية يف و - جتوز الّصالة يف الّصوف، وهو جائز 
  )12/146(.ذلك

  

 ]يف الدار املغصوبةالصالة [

مجاع الّسلف وهي غري  الّصالة ىف الّدار املغصوبة صحيحة غري حموجة إىل القضاء عند مجاهري العلماء، بل 
  ).59-2/58) (1/156(.   مقبولة فال ثواب فيها على املختار عند أصحابنا وهللا أعلم

)14/227(  

ا على وجهه سقوط الفرض عنه : ا الكامل ترّتب عليها شيئانوصالة الفرض وغريها من الواجبات إذا أتى 
  )14/227(..   وحصول الّثواب، فإذا أّداها يف أرض مغصوبة حصل األّول دون الثّاين

  

  ]حتسني اهليئة[

واتفق العلماء على الّنهي عن الصالة وثوبه مشمر أو كّمه أو حنوه أو رأسه معقوص أو مردود  -
  .هة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صالتهشعره حتت عمامته أو حنو ذلك، وهو كرا
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مث مذهب اجلمهور أن النهي مطلقا ملن صلى كذلك سواء تعمده للصالة أم كان قبلها كذلك ال  -
  ).4/209(  .هلا بل ملعىن آخر

  

  :استقبال القبلة: ومن شروط الّصالة

  :حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة

بتا  - جتهاد النيب صلى هللا عليه وسّلم؟ حكى املاوردي استقبال بيت املقدس هل كان  لقرآن أم 
 )5/9(  .يف احلاوي وجهني يف ذلك ألصحابنا

الجتهاد مث تغري  جتوز الصالة الوحدة إىل جهتني وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، من صلى إىل جهة 
مرات يف الصالة الواحدة فصلى  اجتهاده يف أثنائها فيستدير إىل اجلهة األخرى حىت لو تغري اجتهاده أربع 

  )5/9(  .كّل ركعة منها إىل جهة صحت صالته على األصحّ 

جواز الّصالة إىل أرض الكعبة وجيزيه ذلك بال خالف عنده سواء كان بقي منها : ومذهب الشافعي وغريه
  ).94-9/93(. وهللا أعلم. شاخص أم ال

  ]:الصالة يف جوف الكعبة[

الكعبة إذا صلى متّوجها إىل جدار منها أو إىل الباب وهو مردود عند وتصّح صالة الفرض والنفل يف 
  ).83-9/82(  .الشافعي واجلمهور

 .واملكتوبة ال جتوز إىل غري القبلة وال على الّدابة وهذا جممع عليه إّال يف شّدة اخلوف

و حنوه جازت فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أ  -
  .الفريضة على الصحيح يف مذهبنا
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ا يصح   - فإن كانت سائرة مل تصح على الصحيح املنصوص للشافعي، وقيل تصح كالسفينة فإ
إلمجاع   .فيها الفريضة 

يصلي : ولو كان يف ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم وحلقه الضرر، قال أصحابنا  -
درالفريضة على الدابة حبسب اإلمكان، و  ا ألنه عذر    )5/211(  .تلزمه إعاد

  

  ]:آداب املشي إىل الصالة[

ا سعيا سواء فيه صالة اجلمعة وغريها،  ي عن إتيا يندب ند مؤّكدا إىل إتيان الصالة بسكينة ووقار و
  ).99-5/98(.   سواء خاف فوت تكبرية االحرام أم ال

 مىت يقوم الناس للصالة ومىت يكّرب اإلمام؟

العلماء من السلف فمن بعدهم مىت يقوم الناس للصالة ومىت يكرب اإلمام فمذهب الشافعي رمحه واختلف 
  ).103-5/101(.  أنه يستحب أن ال يقوم أحد حىت يفرغ املؤذن من اإلقامة: هللا تعاىل وطائفة

  )5/103(.  ال يكرب اإلمام حىت يفرغ املؤذن من اإلقامة: وقال مجهور العلماء من السلف واخللف

  

  ]ما أدركه املسبوق من الّصالة[

يت به بعد سالمه آخرها، عند الشافعي واجلمهور   .ما أدركه املسبوق مع اإلمام هو أول صالته وما 

)5/100(  
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 :من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة

لركعة مدركا لكّل  - الصالة وتكفيه أمجع املسلمون على أّن هذا ليس على ظاهره وأنه ال يكون 
ذه الركعة، بل هو متأول وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصالة : وحتصل براءته من الصالة 

ا أو فضلها   .أو وجو

  :يدخل فيه ثالث مسائل: قال أصحابنا 

إذا أدرك من ال جيب عليه الصالة ركعة من وقتها لزمته تلك الصالة وذلك يف الصيب : إحداها  -
نون و  املغمي عليه يفيقان واحلائض والنفساء تطهران والكافر يسلم فمن أدرك من هؤالء يبلغ وا

  .ركعة قبل خروج وقت الصالة لزمته تلك الصالة
  .وإن أدرك دون ركعة كتكبرية ففيه قوالن للشافعي رمحه هللا تعاىل، وأصحهما عند أصحابنا تلزمه  -
فيه وجهان ألصحابنا، أصحهما أنه ال وهل يشرتط مع التكبرية أو الركعة إمكان الطهارة؟  -

  .يشرتط
إذا دخل يف الصالة يف آخر وقتها فصلى ركعة مث خرج الوقت كان مدركا ألدائها  :املسألة الثانية -

 ويكون كلها أداء وهذا هو الصحيح عند أصحابنا؛
 هذا كله إذا أدرك ركعة يف الوقت، فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا هو كالركعة، وقال -

  .اجلمهور يكون كلها قضاء
  إذا أدرك املسبوق مع اإلمام ركعة كان مدركا لفضيلة اجلماعة بال خالف؛ :املسألة الثالثة -
وإن مل يدرك ركعة بل أدركه قبل السالم حبيث ال حيسب له ركعة ففيه وجهان ألصحابنا،   -

  .جزءا منهالّصحيح وبه قال مجهور أصحابنا يكون مدركا لفضيلة اجلماعة، النه أدرك 
ال تبطل صالته بل يتّمها : ومن صّلى ركعة من الّصبح أو العصر مث خرج الوقت قبل سالمه -

 .وهي صحيحة وهذا جممع عليه يف العصر، وكذلك الصبح عند اجلمهور
- )5/104-106.(  
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  :]: من أركان الصالة[

مع عليه النية: الّنية   )4/107(  .فمن الواجب ا

  :القيام للقادر عليه

مث به وأما -   .الفرض فإّن الصالة قاعدا مع قدرته على القيام مل يصح، فال يكون فيه ثواب بل 
قال أصحابنا وإن استحّله كفر وجرت عليه أحكام املرتدين كما لو استحل الزىن والر أو غريه   -

 .من احملرمات الشائعة التحرمي
القيام والقعود فثوابه كثوابه  وإن صّلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن  -

تفاق أصحابنا  ).15-6/14(  .قائما مل ينقص 

 .وهي واجبة عند كافة العلماء: تكبرية اإلحرام

إلمجاع، قال الشافعي: ولفظة التكبري -   .وجيزي هللا األكرب، وال جيزي غريمها: هللا أكرب، فهذا جيزئ 
ل - لتكبري افتتاحها  تنزيه والتعظيم  تعاىل ونعته بصفات الكمال وهللا واحلكمة يف ابتداء الصالة 

  )5/21)   (4/96(.   أعلم

  

  :وجوب قراءة الفاحتة يف كّل ركعة وأنّه إذا مل حيسن الفاحتة وال أمكنه تعّلمها قرأ ما تيّسر له من غريها

م القرآن وال جتزئ صالة ال  - وثبت يف األحاديث الصحيحة أنّه ال صالة إال بقراءة وال صالة إال 
لقرآن   ).6-6/2(. يقرأ فيها 

 .جتب قراءة الفاحتة يف كّل ركعة وهي متعينة ال جيزئ غريها إال لعاجز عنها وهذا مذهب اجلمهور -
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ا م - تيسرة أو على ما زاد على الفاحتة بعدها أو وأما حديث اقرأ ما تيسر فمحمول على الفاحتة فإ
  .على من عجز عن الفاحتة

  .واجبة على اإلمام واملأموم واملنفرد: ويف املذهب الشافعي رمحه هللا تعاىل ومن وافقه -
ا آية -   .ومذهبنا ومذهب األكثرين أّن البسملة من الفاحتة وأ
ء أنعمت أو   - ك بطلت صالته وإذا حلن يف الفاحتة حلنا خيل املعىن كضم  كسرها أو كسر كاف إ

 وإن مل خيل املعىن كفتح الباء من املغضوب عليهم وحنوه كره ومل تبطل صالته؛
ا  - لعجمية وال تصح الصالة  لعربية وحيرم  ا  ا وجيب قراء وجيب ترتيب قراءة الفاحتة ومواال

 .سواء عرف العربية أم ال
اع نفسه واألخرس ومن يف معناه حيرك لسانه وشفتيه ويشرتط يف القراءة ويف كل األذكار إمس -

  ).106-4/100(    .حبسب اإلمكان وجيزئه وهللا أعلم
.ويستحب عند وعند مجاعة لإلمام أن يسكت يف اجلهرية بعد الفاحتة قدر ما يقرأ املأموم الفاحتة -

    )5/75-76.(  

 : التأمني

لتأمني وكذا للمأموم ع -   .لى املذهب الصحيح هذا تفصيل مذهبناويسن لإلمام واملنفرد اجلهر 
وقد أجتمعت األمة على أن املنفرد يؤّمن وكذلك اإلمام واملأموم يف الصالة الّسرية، وكذلك قال   -

  ).130-4/129(  .اجلمهور يف اجلهرية

لقراءة[   ]اجلهر واإلسرار 

لقراءة يف الصبح -   )4/169(. يسّن  اجلهر 

لقرا - ءة يف ركعيت الصبح واجلمعة واألوليني من املغرب والعشاء وقد اجتمعت األمة على اجلهر 
لثة املغرب واألخريني من العشاء   .وعلى اإلسرار يف الظهر والعصر و
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بني : جيهر فيها، وقيل: واختلفوا يف العيد واالستسقاء ومذهبنا اجلهر فيهما ويف نوافل الليل قيل  -
ا؛   اجلهر واالسرار، ونوافل النهار يسر 

ارا، وقيل جيهر ليالوالكسو   - ا ليال و ارا وجيهر ليال، واجلنازة يسر  ا    .ف يسر 
  .وحيث قلنا جيهر أو يسر فهو سنة فلو تركه صحت صالته وال يسجد للسهو عند -

)4/100-106) .(4/171-175.(  

  

لبسملة؟    هل جيهر 
ا ومذهب الشافعي رمحه هللا تعاىل وطوائف من السلف واخللف أن البسملة  آية من الفاحتة وأنه جيهر 

لفاحتة   )4/111(  .حيث جيهر 

لقراءة خلف إمامه   :ي املأموم عن جهره 
لسورة يف  ينكر على املأموم يف جهره أو رفع صوته حبيث يسمع غريه، ال عن أصل القراءة، بل يقرؤ 

  ).110-4/109(  .الّصالة الّسرّيّة، واإلمام وللمأموم سواء وهذا احلكم عند

  

  ]من أحكام القراءة بعد الفاحتة[

وتستحّب السورة بعدها وهذا جممع عليه يف الّصبح واجلمعة واألولني من كّل الّصلوات وهو سنة  -
عند مجيع العلماء، ويستحّب أن تكون الّسورة يف الّصبح واألوليني من الّظهر من طوال املفصل، 

 .قصارهويف العصر والعشاء من أوساطه، ويف املغرب من 
ا مبنية على التخفيف  - وتستحّب الّسورة يف صالة النافلة وال تستحب يف اجلنازة على األصح أل

 .وال يزاد على الفاحتة إال التأمني عقبها
 .واختلفوا يف تطويل القراءة يف األوىل على الثانية واألصح أنه يطول األوىل -
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 .هووحيث شرعت السورة فرتكها فاتته الفضيلة وال يسجد للس -
 .وقراءة سورة قصرية أفضل من قراءة قدرها من طويلة  -
 .ويقرأ على ترتيب املصحف ويكره عكسه وال تبطل به الصالة  -
لّشواذ  - لقراءات الّسبع وال جيوز    ).106-4/100(  .وجيوز القراءة 
. دةينبغي الّتوسط يف القراءة يف الّصالة اجلهرية  بني اجلهر واإلسرار إذا خاف من اجلهر مفس -

)4/169( 
السنة التخفيف كما أمر به النيب صلى هللا عليه و سلم للعلة اليت بيّنها وإّمنا طّول : وعلى اجلملة -

 .يف بعض األوقات لتحققه انتفاء العّلة فإن حتّقق أحد إنتفاء العلة طّول
 .وكان يقرأ بفاحتة الكتاب وسورتني  -
لسورة يف الباقيتني عليه لئال ختلو صالته من : قال الشافعيّ   - ولو أدرك املسبوق األخريني أتى 

 .سورة
وأما اختالف قدر القراءة يف الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره قالوا فالسنة أن يقرأ يف   -

وساطه ويف ا ملغرب الصبح والظهر بطوال املفصل وتكون الصبح أطول ويف العشاء والعصر 
 .بقصاره

  .ويستحب تطويل القراءة يف األوىل قصدا وهذا هو الصحيح املختار املوافق لظاهر السنة -

 )4/171-175.(  

  

  ]:قطع القراءة لعذر[

جيوز قطع القراءة والقراءة ببعض السورة وهذا جائز بال خالف وال كراهة فيه إن كان القطع  -
  .لعذر

  .ولكنه خالف األوىل هذا مذهبنا ومذهب اجلمهور وإن مل يكن له عذر فال كراهة فيه أيضا  -

)4/177-178.(  
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  :اعتدال أركان الصالة وختفيفها يف متام

ويستحّب ختفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة يف الرّكوع والّسجود ويف االعتدال عن الركوع   -
  .وعن الّسجود وحنو هذا

يدل على أنه صلى هللا عليه و سلم كانت له هذا يف بعض األوقات، وقد ثبتت تطويل القيام مما  -
 ).188-4/187(    .يف إطالة القيام أحوال حبسب األوقات

ويستحّب تكرير سبحان ريب العظيم يف الركوع وسبحان ريب األعلى يف الّسجود وهو مذهبنا  -
  )6/62(  .ومذهب ااجلمهور

  )6/63(  .به الصالة وجيوز تطويل االعتدال عن الركوع وأصحابنا يقولون ال جيوز ويبطلون

  

 :أعضاء الّسجود

  .اجلبهة واألنف منها واليدين والركبتني والقدمني: هي سبعة -
فأّما اجلبهة فيجب وضعها مكشوفة على األرض ويكفي بعضها، واألنف مستحّب فلو تركه جاز  -

  .ولو اقتصر عليه وترك اجلبهة مل جيز، هذا مذهب الشافعي واألكثرين
  وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل جيب السجود عليهما؟ فيه قوالن للشافعي رمحه هللا تعاىل،  -
األصّح وهو الذي رجحه الشافعي رمحه هللا تعاىل فلو أخل بعضو منها مل تصح صالته، وإذا  -

ا جيب  أوجبناه مل جيب كشف القدمني والركبتني، ويف الكفني قوالن للشافعي رمحه هللا تعاىل أحدمه
  ).209-4/206(. كشفهما كاجلبهة، وأصحهما ال جيب

  ]:السجود على الطني[
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الّسنة للمصّلى أن ال ميسح جبهته يف الصالة، إذا كان شيئا يسريا ال مينع مباشرة بشرة اجلبهة  -
لألرض، فإنه لو كان كثريا حبيث مينع ذلك مل يصح سجوده بعده عند الشافعى وموافقيه يف منع 

  )8/61(  .حائل متصل بهالسجود على 

  

  ]من آداب الّسجود[

طن  ينبغي للساجد أن يضع كفيه على األرض ويرفع مرفقيه عن األرض وعن جنبيه رفعا بليغا حبيث يظهر 
إبطيه إذا مل يكن مستورا، وهذا أدب متفق على استحبابه فلو تركه كان مسيئا مرتكبا لنهي تنزيهي وصالته 

  )4/209(  .صحيحة وهللا أعلم

  :احلّث على الّسجود

  ).206- 4/205(.أّن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد:وسبب احلث عليه -
  )5/121(.  الّسجود على طرف ثوبه املّتصل به أجازه اجلمهور ومل جيّوزه الشافعي -

 :ما جيمع صفة الصالة

حلمد " لتكبري والقراءة   رب العاملني وكان كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يستفتح الصالة 
إذا ركع مل يشخص رأسه ومل يصوبه ولكن بني ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع مل يسجد حّىت 

يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من الّسجدة مل يسجد حّىت يستوي جالسا وكان يقول يف كّل ركعتني 
ن عقبة الشيطان، وينهى أن الّتحّية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمىن وكان ينهى ع

لتسليم   ". يفرتش الرجل ذراعيه افرتاش السبع وكان خيتم الصالة 

)4/213-215.(  

  ]صفة اجللوس[
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  .الّسّنة أن جيلس كل اجللسات مفرتشا إال اليت يعقبها الّسالم: وقال الّشافعّي رمحه هللا تعاىل -
فلو كان مسبوقا وجلس إمامه يف آخر صالته متوركا جلس املسبوق مفرتشا ألن جلوسه ال يعقبه   -

سالم، ولو كان على املصلى سجود سهو فاألصح أنه جيلس مفرتشا يف التشهد فإذا سجد 
  .سجديت السهو توّرك مثّ سّلم هذا تفصيل مذهب الشافعي رمحه هللا تعاىل

ة النفل كصالة الفرض يف اجللوس هذا مذهب الشافعي وجلوس املرأة كجلوس الرجل وصال -
  .واجلمهور

مث هذه اهليئة مستوية فلو جلس يف اجلميع مفرتشا أو متوركا أو مرتبعا أو مقعيا أو ماّدا رجليه   -
  .صّحت صالته وإن كان خمالفا

ألرض وينصب ساقيه ويضعهو اإلقعاء املنهّي عنه، :وعقبة الشيطان  - يديه  وهو أن يلصق ألييه 
  ).215-4/213(.على األرض كما يفرش الكلب وغريه من السباع

  )4/212(  .القعود يف التشهد األخري السنة فيه التورك -

  

  :من صفة اجللوس

تّفاق العلماء -   .الّسّنة يف القدم اليمىن أن تكون منصوبة 
  .ووضع أطراف األصابع على األرض، وإن كان مستحبا جيوز تركه -
على استحباب وضع اليد عند الركبة أو على الركبة، وبعضهم يقول بعطف وقد أمجع العلماء  -

 .معىن قوله ويلقم كفه اليسرى ركبته: أصابعها على الركبة، وهو
  .ويضع يده اليمىن على فخذه اليمىن وهو جممع على استحبابه -
ملسّبحة عند -   .ويستحّب اإلشارة 
دة، ويشري مبسبحة اليمىن ال غري، فلو كانت من الشها إال هللايشري عند قوله : قال أصحابنا  -

ليمىن وال اليسرى  .مقطوعة أو عليلة مل يشر بغريها ال من األصل 
إلشارة الّتوحيد واإلخالص   - ا موّجهة إىل القبلة وينوي  والسنة أن ال جياوز بصره إشارته ويشري 

  )82-5/79(    .وهللا أعلم
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  :جواز اإلقعاء على العقبينأو القدمني

الرض وينصب ساقيه ويضع يديه على األرض كإقعاء : إلقعاء نوعانا - أحدمها أن يلصق إليتيه 
  .الكلب وهذا النوع هو املكروه اّلذي ورد فيه النهي

  ).19-5/18(.  والّنوع الثاين أن جيعل إليتيه على عقبيه بني السجدتني وهذا من الّسّنة  -

  :الّتشّهد األّول

ليسا بركنني يف الصالة وال واجبني اذ لو كا واجبني ملا جربمها السجود كالركوع الّتشهد األول واجللوس له 
ذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رمحهم هللا تعاىل   )5/59( .والسجود وغريمها و

  

لوحدانية والرسالة: التشهد يف الّصالة - لشهادة   .ولفظة الّتشهد مسّيت بذلك للنطق 
وتشّهد ابن عبّاس وتشهد أيب موسى األشعري  واتّفق العلماء على ورد تشّهد ابن مسعود و -

واختلفوا يف األفضل منها، فمذهب الشافعي رمحه هللا تعاىل وبعض أصحاب . جوازها كلها
دة لفظة املباركات فيه: مالك   .أن تشهد ابن عباس أفضل لز

التشهد األول : افعي رمحه هللا تعاىل وطائفةواختلفوا يف الّتشهد هل هو واجب أم سّنة، فقال الش  -
  . سّنة، واألخري واجب

ويستحّب الّدعاء يف آخر الّصالة قبل السالم، وجيوز الّدعاء مبا شاء من أمور اآلخرة والدنيا ما مل  -
  ).118-4/115(  .يكن إمثا وهذا مذهبنا ومذهب اجلمهور

  

الصالة على الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم : راجع: [التشهدالّصالة على الّنّيب صّلى هللا عليه و سّلم بعد 
  ]يف حمّله بعد انتهاء أحكام الّصالة
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ومذهب الشافعي وجوب الّصالة على الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم يف التشهد األخري فمن تركها  -
  )4/118(    .بطلت صالته

ا سنة لو تركت صحت الصالة -   .فذهب اجلماهري إىل أ
الشافعي رمحه هللا تعاىل يف هذا إىل خمالفة اإلمجاع، وال يصّح قوهلم فإنه مذهب  وقد نسب مجاعة -

  )4/123(    .الشعيب
 .اللهّم صّل على حمّمد وما زاد عليه سنة: والواجب عند أصحابنا -
إلمجاع -   )4/123(  . والصالة على اآلل والذرية والدعاء غري واجب 

  

  ]:من أحكام  الّسالم[

  .عليكم مرة واحدة، ولو قال السالم عليك بغري ميم مل تصح صالتهوالواجب منه السالم  -
  .ويستحّب تسليمتان وهذا مذهبنا ومذهب اجلمهور -
السالم عليكم ورمحة هللا عن ميينه، الّسالم عليكم ورمحة : والّسنة يف الّسالم من الّصالة أن يقول -

دة وبركاته، وإن كان قد جاء فيها ح ديث ضعيف وأشار إليها بعض هللا عن مشاله، وال يسن ز
.العلماء ولكنها بدعة، إذ مل يصح فيها حديث بل صح هذا احلديث وغريه يف تركها

  )4/153) (5/83(  
  )5/83) (4/215(  .الّسالم فرض وال تصّح الّصالة إال به، عند الّشافعي تعاىل واجلمهور -
ولو سلم التسليمتني عن ميينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو األوىل عن يساره والثانية عن ميينه  -

  )5/83(.  صحت صالته وحصلت تسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة يف كيفيتهما

  

ليد ورفعها عند الّسالم  لّسكون يف الّصالة والّنهي عن اإلشارة    :األمر 

لرفع املنهي عنه    . هنا رفعهم أيديهم عند السالم مشريين إىل السالم من اجلانبنيواملراد 
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)4/152-153.(  

  

  ]الّرتتيب[

مع عليه   )4/107(  .القعود يف الّتشّهد األخري وترتيب أركان الّصالة: من الواجب ا

  

  ]كالم آخر يف واجبات متعّددة[

فيه ويف الركوع والسجود وجيب االعتدال عن الركوع واجللوس بني السجدتني وجتب الطمأنينة  -
  .واجللوس بني السجدتني، وهذا مذهبنا ومذهب اجلمهور

التشهد األخري والّصالة على الّنيب صّلى هللا عليه وسلم فيه والّسالم وهذه الثالثة واجبة عند  -
  .الشافعي رمحه هللا تعاىل

  .وأوجب مجاعة من أصحاب الشافعي نية اخلروج من الصالة -
 .ت الصالة ال تصح صالته وال يسّمى مصليا بل يقال مل تصلّ ومن أخل ببعض واجبا -

)4/107-108.(  

  

  ]:من سنن الّصالة[

استحباب رفع اليدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام والرّكوع ويف الرفع من الركوع وأنه ال يفعله إذا 
  :رفع من السجود
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  .أمجعت األمة على استحباب رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام -
  .واختلفوا فيما سواها، فقال الشافعي واجلمهور يستحب رفعهما أيضا عند الركوع وعند الرفع منه  -
وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما يف موضع آخر رابع وهو إذا قام من التشهد االّول وهذا  -

  .القول هو الصواب
 .إلحراموأمجعوا على أنه ال جيب شيء من الرفع، وحكي عن داود إجيابه عند تكبرية ا -

)4/93-96.(  )4/114(  

 )4/114(.يستحّب كشف اليدين عند الرفع ووضعهما يف السجود على األرض حذو منكبيه -

  

وضع يده اليمىن على اليسرى بعد تكبرية اإلحرام حتت صدرهفوق سّرته ووضعهما يف 
 :السجود على األرض حذو منكبيه

علهما حتت صدره فوق سرته هذا يستحّب وضع اليمىن على اليسرى بعد تكبرية اإلحرام وجي -
 مذهبنا املشهور وبه قال اجلمهور؛

واحلكمة يف وضع إحدامها على األخرى أنه أقرب إىل اخلشوع ومنعهما من العبث : قال العلماء -
  )4/96(    ).115-4/114(    .وهللا أعلم

  

إثبات الّتكبري يف كّل خفض ورفع يف الّصالة  إّال رفعه من الرّكوع فيقول فيه مسع هللا ملن 
  :  محده

بت إال يف رفعه من الرّكوع فإنه يقول مسع هللا ملن محد وهذا جممع  - التكبري يف كل خفض ورفع 
  .عليه اليوم
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الفضيلة وموافقة السنة هذا  وتكبرية اإلحرام واجبة وما عدا سنة لو تركه صحت صالته لكن فاتته -
  .عند اجلمهور

ويشرع يف التكبري للقيام من التشهد األّول حني يشرع يف االنتقال وميده حىت ينتصب قائما هذا  -
  .مذهبنا ومذهب اجلمهور

يستحب لكّل مصّل من إمام ومأموم ومنفرد أن جيمع بني مسع هللا ملن محده وربنا لك احلمد  -
محده يف حال ارتفاعه وربنا لك احلمد يف حال استوائه وانتصابه يف االعتدال، مسع هللا ملن : فيقول

 ).100-4/97(  .عند الّشافعّي وطائفة

 : الّندب إىل وضع األيدي على الرّكب يف الركوع

مذهبنا ومذهب العلماء كافة أّن الّسنة وضع اليدين على الركبتني وكراهة التطبيق وهو الصواب  -
  )5/15(  .ح للّتطبيقلثبوت الناسخ الصري

  

  ]:مبطالت الصالة[

 :حترمي الكالم يف الّصالة

حيرم الكالم يف الصالة سواء كان حلاجة أو غريها، وسواء كان ملصلحة الصالة أو غريها، فإن  -
احتاج إىل تنبيه أو إذن لداخل وحنوه ّسبح إن كان رجال، وصفقت إن كانت امرأة، هذا مذهبنا 

، هذا يف كال.ومذهب اجلمهور لكالم القليل عند م العامد العامل، أما الناسي فال تبطل صالته 
إلسالم فهو ككالم الناسي فال تبطل . وبه قال اجلمهور وأّما كالم اجلاهل إذا كان قريب عهد 

  ).21- 5/20(.  الصالة بقليله
ذا قال مجهور العلماء م - ن السلف كالم الناسي للصالة والذي يظن أنه ليس فيها ال يبطلها و

  )5/73)  (5/71(. واخللف
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قال أصحابنا إن قال يرمحك هللا بكاف اخلطاب بطلت صالته وإن قال يرمحه هللا أو اللهم أرمحه  -
 )5/30)  (5/21(  .أو رحم هللا فال مل تبطل صالته ألنه ليس خبطاب

ذه اجلملة قال الشا - الشارة و فعي وال تضر اإلشارة يف الصالة بل يستحب رد السالم 
  )5/27)   (5/27(.  واألكثرون

وأما ابتداء السالم على املصّلي فمذهب الشافعي رمحه هللا تعاىل أنه ال يسلم عليه فإن سلم مل  -
، وقال به مجاعة من العلماء   )5/27(  .يستحق جوا

  

  ]طروء الّنجاسة على املصّلي[

ا على الصحيح عند إذا كانت فرضا     )12/151(.  جتب إعاد

  

  :مكروهات الصالة

  ]النهي عن الّصالة يف مبارك اإلبل[

ويشها على املصلى   ي تنزيه وسبب الكراهة ما خياف من نفارها و ا  والنهي عن مبارك اإلبل وهي أعطا
  )4/49(  .وهللا أعلم

 

  :الّنهي عن رفع البصر إىل الّسماء يف الّصالة

  )4/152(.   ورد الّنهي األكيد والوعيد الشديد يف ذلك وقد نقل اإلمجاع فيه -

  )4/230(.  يف  مذهبنا ومذهب اجلمهور يكره  استقبال املصلي وجه غريه -
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  : كراهة االختصار يف الصالة

الّصحيح اّلذي عليه احملّققون واألكثرون من أهل اللغة واحملدثني وبه قال أصحابنا يف كتب  -
  .أّن املختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرتهاملذهب 

ي عنه ألنه فعل اليهود، وقيل فعل الشيطان، وقيل ألن إبليس هبط من اجلنة كذلك، وقيل : قيل -
  )5/36(.  ألنه فعل املتكربين

  

 :كراهة مسح احلصى  وتسوية الرتاب يف الصالة   

  )5/37(.   واتّفق العلماء على كراهة املسح ألنه ينايف التواضع وألنّه يشغل املصّلي

الّنهي عن البصاق يف املسجد يف الصالة وغريها  والنهي عن بصاق املصّلى بني يديه وعن  -
  :ميينه

  .ي املصلى عن البصاق بني يديه وعن ميينه، وهذا عام يف املسجد وغريه -
ي عن البصاق عن اليمني تشريفا هلاأما املصلى يف املسجد  -   .فال يبزق إال يف ثوبه، وإمنا 
  )5/38(. والبصاق ال يبطل الصالة وكذا التنخع إن مل يتبني منه حرفان أو كان مغلو عليه -

  

  :كراهة الصالة يف ثوب له أعالم

وازالة ما  ورد احلث على حضور القلب يف الصالة والّتدبر ومنع النظر من االمتداد إىل ما يشغل -
والّصالة تصّح وإن حصل فيها فكر يف شاغل وحنوه مما ليس متعلقا . خياف إشتغال القلب به

مجاع الفقهاء  .لصالة وهذا 
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  ).44-5/43(.    يستحب له النظر إىل موضع سجوده وال يتجاوزه: قال أصحابنا  -

  

صالة مع مدافعة احلدث كراهة الّصالة حبضرة الطّعام الذي يريد أكله يف احلال  وكراهة ال -
  :وحنوه

  .تكره الّصالة حبضرة الطّعام اّلذي يريد أكله ملا فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال اخلشوع -
ذا ما كان يف معناه مما يشغل : وتكره الصالة مع مدافعة األخبثني، ومها  - البول والغائط، ويلحق 

  .القلب ويذهب كمال اخلشوع
وهذه الكراهة عند مجهور أصحابنا وغريهم إذا صلى كذلك ويف الوقت سعة، فإذا ضاق حبيث   -

خريها  .لو أكل أو تطهر خرج وقت الصالة صّلى على حاله حمافظة على حرمة الوقت وال جيوز 
وإذا صلى على حاله ويف الوقت سعة فقد ارتكب املكروه وصالته صحيحة عند وعند اجلمهور،  -

ا وال جيبلكن يستح   ).46-5/45(.    ب إعاد

  

  :أشياء ال تبطل الصالة وال تكره 

 :جواز الصالة يف النعلني

جتوز الّصالة يف الّنعال واخلفاف ما مل يتحقق عليها جناسة، ولو أصاب أسفل اخلف جناسة ومسحه على 
  ).43-5/42(.   األرض فهل تصح صالته؟ ال تصح يف األصحّ 

  

حته صلى هللا عليه وسّلم الصالة يف مرابض الغنم دون مبارك اإلبل فهو ]: الّصالة يف مرابض الغنم[ وأما إ
  )4/49(.متفق عليه
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  ]جواز الكالم حبضرة املصّلني[

م أو حنوه   .جيوز الكالم والّتحدث حبضرة املصّلني ما مل يشغلهم ويدخل عليهم لبسا ىف صال

)1/244(  

  ]املصّلي وقوف املرأة جبنب[

  .وقوف املرأة جبنب املصلي ال يبطل صالته وهو مذهبنا ومذهب اجلمهور -
جتوز الصالة حبضرة احلائض وجتوز الصالة يف ثوب بعضه على املصلي وبعضه على حائض أو  -

  )4/230(.غريها

لك العاطس يف الصالة يستحب له أن حيمد هللا تعاىل سرا هذا مذهبنا وبه قال ما] العاطس حيمد هللا[
  )5/21(. وغريه

 

  )4/114(  .العمل القليل يف الصالة ال يبطلها

 .جيوز العمل اليسري يف الّصالة وال يكره إذا كان حلاجة فإن مل يكن حلاجة كره -

)18/141)  (5/20)(5/29(  

الثالث متتابعات تبطلها، : وضبط أصحابنا القليل مبا دون ثالث خطوات متتابعات، وقالوا -
  )6/209(  .متوالية أبطلت الصالةواألفعال إذا كثرت 

. والفعل القليل ال يبطل الصالة، واألفعال إذا تعّددت ومل تتوال بل تفرقت ال تبطل الصالة -
)5/31)(5/34)(4/145(   

 ).4/144(.وجيوز مشي اخلطوة واخلطوتني يف الصالة وهذا القدر ال يكره إذا كان حلاجة -
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سهوا ال تبطلها كما ال يبطلها الكالم سهوا يف  العمل الكثري واخلطوات إذا كانت يف الصالةو -
  )5/73(.    األصحّ 

  ).4/144(.  جيوز االلتفات يف الصالة للحاجة -
  )17/100(. مسارقة الّنظر يف الصالة وااللتفات ال يبطلها -

  

م حممولة على الّطهارة حىت يتحّقق جناستها   : جواز محل الصبيان يف الصالة وأن ثيا

مذهب الشافعي رمحه هللا تعاىل ومن وافقه جيوز محل الصيب والّصبية وغريمها من احليوان الطّاهر يف صالة 
الفرض وصالة النفل وجيوز ذلك لإلمام واملأموم واملنفرد، ألّن اآلدمي طاهر وما يف جوفه من النجاسة معفو 

  ).32-5/31(.    عنه لكونه يف معدته، وثياب األطفال وأجسادهم على الطهارة

  )5/34(  .وجيوز املشي إىل خلف إذا كان ال يريد أن يستدبر القبلة

  

  :جواز االنصراف من الّصالة عن اليمني والشمال

جيوز كالمها وال كراهة يف واحد منهما، ومن اعتقد وجوب واحد من األمرين خمطئ، لكن يستحب أن 
ينصرف يف جهة حاجته سواء كانت عن ميينه أو مشاله، فإن استوى اجلهتان يف احلاجة وعدمها فاليمني 

ب املكارم وحنوها   ).220-5/219(.   أفضل لعموم األحاديث املصرحة بفضل اليمني يف 

  

  :جواز الّصلوات كّلها بوضوء واحد
مجاع من يعتد به   .جتوز الّصلوات املفروضات والنوافل بوضوء واحد ما مل حيدث وهذا جائز 
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)3/176-177.(  

  :حديث النفس يف الصالة

إذا أعرض عنه مبجرد عروضه عفي عن ذلك ألّن هذا ليس من فعله وقد عفي هلذه األّمة عن اخلواطر اليت  
  ).109-3/108(  .ستقرّ تعرض وال ت

  :املكث بعد الّسالم

  )4/188(.  وكان ملسو هيلع هللا ىلص جيلس بعد التسليم شيئا يسريا يف مصّاله

  

  

  :الّصلوات الّنوافل

ا إن عرض فيها نقص: قال العلماء -   )6/10(.  واحلكمة يف شرعية النوافل تكميل الفرائض 

فلة بعد شروع املؤذن يف   :إقامة الّصالةكراهة الّشروع يف 

فلة بعد إقامة الصالة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر   - ورد الّنهي الّصريح عن افتتاح 
  . والعصر أو غريها وهذا مذهب الشافعي واجلمهور

فلة وإن كان يدرك الصالة مع اإلمام -   .وال يصلي بعد اإلقامة 
واحلكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أوهلا فيشرع فيها عقب شروع اإلمام وإذا اشتغل بنافلة فاته  -

حملافظة على إكماهلا .  اإلحرام مع اإلمام وفاته بعض مكمالت الفريضة فالفريضة أوىل 
)5/221-223.( 

  )1/244(.   والّسّنة ىف نوافل الّنهار ركعتان كالليل -
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  )1/244(. لّنافلةوجتوز اجلماعة ىف صالة ا -

  

  ]:الفصل بني الفريضة والنافلة بكالم أو التحّول من املكان[

النافلة الراتبة وغريها يستحّب أن يتحّول هلا عن موضع الفريضة إىل موضع آخر، : قال أصحابنا -
  .وأفضله التحول إىل بيته وإال فموضع آخر من املسجد أو غريه

ه - لكالم أيضا ولكن االنتقال أفضل ملا ذكر   ).171-6/170(. والفصل بينهما حيصل 

لشروع فيها؟[   ]هل جيب إمتام الّنوافل 

أنّه يستحّب اإلمتام : يرى بعض العلماء أّن من شرع ىف صالة نفل أو صوم نفل وجب عليه إمتامه، ومذهبنا
  )1/167(.   وال جيب وهللا أعلم

  : بل صالة املغرباستحباب ركعتني ق
  ).124- 6/123(.   تستحّب ركعتان بني املغرب وصالة املغرب، يف األصّح عند احملققني

  

 :ركعتا الوضوء -
  تستحّب صالة ركعتني فأكثر عقب كل وضوء وهو سنة مؤكدة؛ -
.  قال مجاعة من أصحابنا ويفعل هذه الصلوات يف أوقات النهي وغريها ألن هلا سببا  -

)3/108(  

ا مشروعة يف مجيع األوقاتاستحباب   ما وأ   :حتّية املسجد بركعتني وكراهة اجللوس قبل صال
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مجاع املسلمني، ويكره اجللوس بال صالة وهي كراهة   - تستحّب حتية املسجد بركعتني وهي سنة 
  .تنزيه

  .وتستحّب الّتحّية يف أي وقت دخل وهو مذهبنا وبه قال مجاعة -
  .فيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غريمهاوال يشرتط أن ينوي التحية بل تك -
  .ولو نوى بصالته التحية واملكتوبة انعقدت صالته وحصلتا له  -
ولو صلى على جنازة أو سجد شكرا أو للتالوة أو صلى ركعة بنية التحية مل حتصل التحية على   -

  .الصحيح من مذهبنا
وم فهو حتيته ويصلي بعده ركعيت وأما املسجد احلرام فأول ما يدخله احلاج يبدأ بطواف القد -

  ).165-6/164).  (226- 5/225(.   الطواف
جللوس وهو حممول على  - ا  جللوس يف حق جاهل حكمها، وقد أطلق أصحابنا فوا وال تفوت 

ا سنة، أما اجلاهل فيتداركها على قرب   ).165-6/164(.    العامل 

  

  : استحباب ركعتني يف املسجد ملن قدم من سفر أّول قدومه 

ا  تستحّب ركعتان للقادم من سفره يف املسجد أول قدومه، وهذه الصالة مقصودة للقدوم من السفر ال أ
  )11/36)(11/35)(10/55)(5/228(    .حتية املسجد

  

  :فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن 

لم يصلي  تعاىل يف كّل يوم ثنيت عشرة ركعة تطّوعا غري فريضة إال بىن هللا له بيتا يف ما من عبد مس" 
  "اجلنة
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قال أصحابنا ومجهور العلماء استحبوا مجيع هذه النوافل وال خالف يف شيء منها عند أصحابنا  -
 ال يستحب، والصحيح عند: إال يف الركعتني قبل املغرب ففيهما وجهان ألصحابنا أشهرمها

ما   .احملققني استحبا
وتستحّب النوافل الراتبة يف البيت كما يستحب فيه غريها وال خالف يف هذا عند وبه قال  -

  ).10-6/6(.    اجلمهور، وسواء عند وعندهم راتبة فرائض النهار والليل

  

  :جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا

  .القدرة على القيام، وهو إمجاع العلماءجيوز النفل قاعدا مع  -
وجتوز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود وهو مذهبنا ومذهب عامة العلماء، وسواء  -

  .قام مث قعد أو قعد مث قام
  .ولو نوى القيام مث أراد أن جيلس جاز عند وعند اجلمهور  -
 .لقيام فيتضمن صحتها ونقصان أجرهاوصالة القاعد فيها نصف ثواب القائم مع القدرة على ا -
  .وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فال ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما -
واختلف العلماء يف االفضل من كيفية القعود موضع القيام يف النافلة وكذا يف الفريضة إذا عجز،  -

  .الف يف األفضلوكيف قعد جاز لكن اخل. يقعد مفرتشا: وللشافعي قوالن أظهرمها
واألصح عند جواز التنفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود، فإن كان على يساره جاز وهو   -

 ).15-6/10(  .فإن استلقى مع إمكان االضطجاع مل يصح. خالف األفضل
ت -  )6/63(  .وجيوز االقتداء يف غري املكتو

  

  )6/20(.  لركعات يف ذلك الزمانويستحّب تطويل القيام يف النافلة وكان أفضل من تكثري ا -
استحباب ركعيت سنة الفجر واحلّث عليهما وختفيفهما واحملافظة عليهما وبيان ما يستحب أن  -

  :يقرأ فيهما
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تسّن ركعتان كما قال مجهور العلماء وال يدخل وقتها إال بطلوع الفجر ويستحّب تقدميها يف أول  -
  .طلوع الفجر وختفيفها وهو الشافعي واجلمهور

دة على سّنة الفجر حىت يصلي فريضة الصبح، و  - ال تكره الصالة إذا طلع الفجر فيصّلي ما شاء ز
  .وهذا هو الصحيح عند أصحابنا

كان يقرأ فيهما بعد الفاحتة بقل  أيها الكافرون وقل هو هللا "ورسول هللا صلى هللا عليه وسّلم  -
  "الكتاب تعالواقولوا آمنا  و قل  أهل "ويف رواية " أحد

  .أي من متاع الدنيا". ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها: "وقال صلى هللا عليه وّسلم -

)6/2-6).(6/3    (  

  )6/23(.   ويباح الكالم بعد سنة الفجر وهو مذهبنا ومذهب مالك واجلمهور -

  

. وغريها إال الشعائر الظاهرةوتستحّب صالة النافلة يف بيته وجتوز يف املسجد  وسواء يف هذا الراتبة 
العيد والكسوف واالستسقاء والرتاويح وكذا ما ال يتأتى يف غري املسجد كتحية املسجد ويندب  : وهي

 .كونه يف املسجد  كركعيت الطواف

ء وأصون من احملبطات وليتربك البيت  - وإّمنا حّث على الّنافلة يف البيت لكونه أخفى وأبعد من الر
  .الرمحة واملالئكة وينفر منه الشيطانبذلك وتنزل فيه 

.  وجيوز أن حيتجر موضعا من املسجد إذا مل يكن فيه تضييق على املصلني وحنوهم ومل يتخذه دائما -
)6/69(  

  

  

  :جواز صالة النافلة على الّدابة يف الّسفر حيث توّجهت



81 
 

مجاع املسلمني،  - وشرطه أن ال جيوز التنفل على الراحلة يف السفر حيث توجهت وهذا جائز 
يكون سفر معصية، وسواء قصري السفر وطويله فيجوز التنفل على الراحلة يف اجلميع عند وعند 

  .اجلمهور وال جيوز يف البلد
وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه ال جيوز إال إىل القبلة إال مالح السفينة فيجوز له إىل غريها  -

  ).28-5/27(  ).211-5/209(.  حلاجة

  

  ]ء الّرواتبقضا[ -

  )6/121(.   الّسنن الرّاتبة إذا فاتت يستحّب قضاؤها وهو الصحيح عند

  

ي عن الّصالة فيها   : األوقات اّليت 

ى صلى هللا عليه وسّلم عن الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وبعد الصبح حىت تطلع  -
  .رها حىت تغربالشمس وبعد طلوعها حىت ترتفع وعند استوائها حىت تزول وعند اصفرا

وينهى عن الصالة يف وقت االستواء حىت تزول الشمس وهو مذهب الشافعي ومجاهري العلماء،  -
  .واستثىن الشافعي حالة االستواء يوم اجلمعة

وأمجعت األّمة على كراهة صالة ال سبب هلا يف هذه األوقات واتفقوا على جواز الفرائض املؤداة   -
  .فيها

واختلفوا يف النوافل اليت هلا سبب كصالة حتية املسجد وسجود التالوة والشكر وصالة العيد   -
والكسوف ويف صالة اجلنازة وقضاء الفوائت، ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بال  

  .كراهة
والّنهي ال يدخل بدخول وقت العصر وال بصالة غري اإلنسان، وإمنا يكره لكل إنسان بعد صالة  -

  ).122-6/110(  .لعصر حىت لو أخر عن أول الوقت مل يكره التنفل قبلهاا
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ا وبعد  - الصالة عقب الوضوء سّنة وتباح يف أوقات الّنهي عند طلوع الشمس واستوائها وغرو
ا ذات سبب وهذا مذهبنا   )16/13(.   صالة الّصبح والعصر ألّ

  

إلمجاع   .وصالة اجلنازة ال تكره يف هذا الوقت 

خري العصر إىل اصفرار ولكن ي - خري الدفن إىل هذه األوقات كما يكره تعّمد  كره عن تعّمد 
 . الشمس بال عذر وهي صالة املنافقني، فأما إذا وقع الدفن يف هذه األوقات بال تعمد فال يكره

)6/114(  

  *** **        ******  

  .االستسقاء يف حرف األلف: راجع: صالة االستسقاء

  *** **        ******  

  

 :صالة اخلوف

لباب وكيفيات هذه الّصال -   :قال رمحه هللا بعدما أورد األحاديث املتعلقة 
  .واملختار أن هذه األوجه كلها جائزة حبسب مواطنها وفيها تفصيل وتفريع مشهور يف كتب الفقه  -
م خمتلفة وأشكال : قال اخلطايب  - صالة اخلوف أنواع صالها النيب صلى هللا عليه و سلم يف أ

متباينة يتحرى يف كلها ما هو أحوط للصالة وأبلغ يف احلراسة فهي على اختالف صورها متفقة 
  .املعىن

ال : فقاالمث مذهب العلماء كافة أن صالة اخلوف مشروعة اليوم كما كانت إال أ يوسف واملزين   -
  ).129-6/124(    .تشرع بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص
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إن صالة اخلوف كصالة األمن يف عدد الركعات، فان كانت يف : وقال الشافعي ومالك واجلمهور -
احلضر وجب أربع ركعات وإن كانت يف السفر وجب ركعتان، وال جيوز االقتصار على ركعة 

  )5/197(    .واحدة يف حال من األحوال

********          *******  

  

 :صالة الّضحى

الّضحى سنة مؤكدة وأقّلها ركعتان وأكملها مثان ركعات وبينهما أربع أو ست، كالمها أكمل من  -
 .ركعتني ودون مثان، ومجهور العلماء على استحباب الضحى

- )5/228-230)   .(4/29)  (16/54(  
إظهارها يف املسجد واالجتماع هلا هو أن : ومحل القاضي وغريه على أن مراد ابن عمر يف بدعيتها -

  )5/230)   (8/237(  .البدعة ال أّن أصل صالة الضحى بدعة
أفضل وقت صالة الضحى هو حني حيرتق أخفاف الفصال وهي الصغار من أوالد : قال أصحابنا -

.اإلبل مجع فصيل من شّدة حّر الرمل، وإن كانت جتوز من طلوع الشمس إىل الزوال
  )6/30(  

  *** **        ******  

  

  

  ].العيد: ذات الصلة: [صالة العيدين
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ا سنة...هي عند الشافعي ومجهور أصحابه ومجاهري العلماء سنة مؤكدة  - مل يقاتلوا : وإذا قلنا إ
ا شعار ظاهر   )6/171(.برتكها كسنة الظهر وغريها، وقيل يقاتلون أل

  )6/180(. على الرب والتقوى ورد احلّث على حضور العيد لكّل أحد وعلى املواساة والتعاونو  -
 :ترك األذان واإلقامة يف صالة العيدين -
وال أذان وال إقامة للعيد وهو إمجاع العلماء اليوم وهو املعروف من فعل النيب صلى هللا عليه وسّلم  -

  .واخللفاء الراشدين
.  الصالة جامعة بنصبها األول على اإلغراء والثاين على احلال: ويستحب أن يقال فيها  -

)6/175(  
عند مالك تكره الصالة قبل صالة العيد وبعدها، وبه قال مجاعة : ترك الّصالة قبل العيد وبعدها -

  .من الصحابة والتابعني
  )6/181(.   بعدهاال كراهة يف الصالة قبلها وال: وقال الشافعي ومجاعة من السلف  -

  ]هل ملصّل العيد حكم املسجد؟[

املصّلى اّلذي للعيد ولغريه إذا مل يكن مسجدا هل يثبت له حكم املسجد؟ فيه وجهان، : قال أصحابنا
  )11/194(.  ليس له حكم املسجد وهللا أعلم: أصحهما

  :الصالة قبل اخلطبة والسنة إقامتها يف املصّلى

إىل املصلى وهو أفضل من فعلها يف املسجد وعلى هذا عمل الناس  يستحّب اخلروج لصالة العيد -
ا إال يف املسجد من الزمن األول   .يف معظم األمصار، وأما أهل مكة فال يصلو

  .املسجد أفضل إال أن يضيق: واألصح عند أكثر أصحابنا -
  .واخلطبة للعيد بعد الصالة -
ركا للسنة مفّو للفضيلة، واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصالة صحت، و   - لكنه يكون 

خبالف خطبة اجلمعة فإنه يشرتط لصحة صالة اجلمعة تقدم خطبتها عليها، ألن خطبة اجلمعة 
  )6/178(.  واجبة وخطبة العيد مندوبة
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 ]:اخلطبة بعد الصالة [

  )13/112)(6/171(. مذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصالة -
يف خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهى  واإلمام يعّلم النّاس -

  )8/15(.    عنه

خلطبة قبل الصالة يف العيد[   ]أّول من بدأ 

خلطبة يوم العيد قبل الصالة مروان" - واّلذي ثبت عن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم ". أّول من بدأ 
قدمي الّصالة، وعليه مجاعة فقهاء األمصار، وقد ت: وأىب بكر وعمر وعثمان وعلّي رضى هللا عنهم

  )2/21(.   عّده بعضهم إمجاعا

  

حة خروج النساء يف العيدين إىل املصّلى وشهود اخلطبة مفارقات للرجال -   :ذكر إ
. يستحب إخراج النساء غري ذوات اهليئات واملستحسنات يف العيدين دون غريهن: قال أصحابنا -

  .ن املفسدة يف ذلك الزمن كانت مأمونة خبالف اليوم: دور واملخبأةوأجابوا عن إخراج ذوات اخل
الصيانة واالحرتاز من مقارنة النساء للرجال من غري حاجة وال : ومينع احلّيض من املصلى، وسببه -

  ).179-6/178(.   صالة وإمنا مل حيرم ألنه ليس مسجدا

  ]:وعظ النساء وتذكريهن[ 

اآلخرة وأحكام اإلسالم وحثهن على الصدقة وهذا إذا مل يرتتب ويستحّب وعظ النساء وتذكريهن  -
  .على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو املوعوظ أو غريمها

تيهن بعد فراغه ويعظهن ويذكرهن إذا مل يرتتب اآلن ويف كل  - ويستحب إذا مل يسمعهن أن 
لشروط املذكورة   ).174-6/172(.   األزمان 
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  ]:التكبري يف العيدين[

يستحب التكبري ليليت : قال أصحابنا. ستحّب التكبري لكّل أحد يف العيدين وهو جممع عليهوي -
  .   العيدين وحال اخلروج إىل الصالة

فقال الشافعي هو سبع يف األوىل غري تكبرية :  وأما التكبري املشروع يف أول صالة العيد -
 .العلماء يرى هذه التكبريات متوالية متصلةومجهور . اإلحرام، ومخس يف الثانية غري تكبرية القيام

  :وأما التكبري بعد الصالة يف عيد األضحى -
فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على حنو عشرة مذاهب، هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة   -

م النفر؟  أو ظهره؟ أو صبح يوم النحر أو ظهره؟ وهل انتهاؤه يف ظهر يوم النحر؟ أو ظهر أول أ
م التشريق؟ أو ظهره؟ أو عصره؟أو يف ص  بح آخر أ

م التشريق: واختار مالك والشافعي ومجاعة ابتداءه  -   .من ظهر يوم النحر وانتهاءه صبح آخر أ
م  - م التشريق، وقول أنه من صبح يوم عرفة إىل عصر آخر أ وللشافعي قوله إىل العصر من آخر أ

 .ه العمل يف األمصارالتشريق وهو الراجح عند مجاعة من أصحابنا وعلي

)6/179-180.(  

 

  :ما يقرأ به يف صالة العيدين

يد. ق{و} اقرتبت الّساعة{عند الّشافعي وموافقيه تسن يف العيدين قراءة  -   .}والقرآن ا
لبعث واإلخبار عن القرون : قال العلماء  - ما ملا اشتملتا عليه من األخبار  واحلكمة يف قراء

م  املاضية وإهالك املكذبني وتشبيه بروز الناس للعيد بربوزهم للبعث وخروجهم من األجداث كأ
  )6/182(.   جراد منتشر وهللا أعلم

*****        ****  
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  :صالة الكسوف

  :]معىن الكسوف وسببه[ 

كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف، وكسفا بضمها، وانكسفا، وخسفا، وخسفا، : يقال  -
  .واخنسفا مبعىن

خلاء: وقيل  - لكاف وخسف القمر    .كسف الشمس 
مث مجهور أهل العلم وغريهم على أن اخلسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كّله، ويكون   -

  )6/198(  .لذهاب بعضه

  

امشروعية صالة الكسوف وك[ -   ]:يفيا
ا سّنة وأمجع العلماء - ّ ومذهب مالك والشافعي وأمحد ومجهور العلماء أنه يسّن فعلها . على أ

ن .مجاعة ا ركعتان يف كل ركعة قيامان وقراء واختلفوا يف صفتها فاملشهور يف مذهب الشافعي أ
ذا قال مجهور علماء  ن كغريمها وسواء متادى الكسوف أم ال، و وركوعان، وأما السجود فسجد

  )6/198(. احلجاز وغريهم

  ]ألصالة جامعة: قول اإلمام[

لصالة جامعة" -   .لفظة جامعة منصوبة على احلال "فبعث مناد 
وأمجعوا " الصالة جامعة"وفيه دليل للشافعي ومن وافقه أنه يستحب أن ينادي لصالة الكسوف   -

  ).204-6/203(. أنه ال يؤذن هلا وال يقام
  .ويستحّب فعلها يف املسجد الذي تصلى فيه اجلمعة -
الجنال - ا  اقال أصحابنا وإمنا مل خيرج إىل املصلى خلوف فوا  .ء فالسنة املبادرة 
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  )6/202(. وتستحّب مجاعة وجتوز فرادى وتشرع للمرأة والعبد واملسافر وسائر من تصح صالته -

  

  ]:القراءة فيها[ -
: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاحتة يف القيام األول من كل ركعة، واختلفوا يف القيام الثاين  -

ا فيهفمذهبنا ومذهب مالك ومجهور أصحابه أنه ال تص   .ح الصالة إال بقراء
 .استحباب التعوذ يف ابتداء الفاحتة يف كل قيام: واألصح -
  ).200-6/199(.  يقتصر عليه يف القيام األول: وقيل  -

  ]:هل القراءة جتهر فيهما؟[

  .مذهبنا ومذهب مجهور الفقهاء أنّه يسّر يف كسوف الشمس وجيهر يف خسوف القمر -

)6/204(  

 ]:والسجود إطالة القيام والركوع[

واتفقوا على أن القيام الثاين والركوع الثاين من الركعة األوىل أقصر من القيام األول والركوع، وكذا   -
  .القيام الثاين والركوع الثاين من الركعة الثانية أقصر من األول منهما من الثانية

يام الثاين والركوع الثاين من واختلفوا يف القيام األول والركوع األول من الثانية هل مها أقصر من الق  -
  .الركعة األوىل؟

واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما كما جاءت األحاديث، ولو اقتصر على  -
  .الفاحتة يف كل قيام وأدى طمأنينته يف كل ركوع صحت صالته وفاته الفضيلة

ه بل يقتصر على قدره يف فقال مجهور أصحابنا ال يطول: واختلفوا يف استحباب إطالة السجود  -
 .سائر الصلوات
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يستحب إطالته حنو الركوع الذي قبله وهذا هو املنصوص للشافعي يف : وقال احملققون منهم  -
  )6/214)(6/199(.  البويطي وهو الّصحيح لألحاديث الصحيحة الصرحية يف ذلك

  

  ]:ما يقال بعد الرفع من الركوع الرّكوع[ -
. ويقول يف كل رفع من ركوع مسع هللا ملن محده مث يقول عقبه ربنا لك احلمد إىل آخره  -

)6/199(  
 )6/206(. وقد نقل القاضي إمجاع العلماء أنه ال يطّول االعتدال الذي يلي السجود -
س يف االستمرار بعد االجنالء تتميما للصالة[ -  ].وال 
ا بعد االجنالء -   )6/217(.  وال جيوز ابتداء صال
س يف أن يدعو يف الصالة رافعا يديه -  )6/217(. وال 

  

  ]:اخلطبة فيه[ -
واختلف العلماء يف اخلطبة لصالة الكسوف، فقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء   -

  )6/200)(6/200(.  يستحب بعدها خطبتان: أصحاب احلديث
الجنالء خبالف الصالة -   )6/200(. واخلطبة ال تفوت 
ت هللا ال خيسفان ملوت : "صّلى هللا عليه وسّلممن كلماته  - إن الشمس والقمر آيتان من آ

ال ينكسفان إال ملوت عظيم : وكان بعض الّضالل من املنجمني وغريهم يقول. "أحد وال حلياته
قواهلم ال سيما وقد صادف موت إبراهيم  طل ال يغرت  .  أو حنو ذلك فبني أن هذا 

)6/200-201.(  

  

  ]:احلث على أعمال الّرب بعدها[ -
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فيه احلث على هذه الطاعات وهو أمر " فإذا رأيتموها فكربوا وادعوا هللا وصلوا وتصدقوا" -
  )6/201(.استحباب

  )6/209(.وتستحّب صالة الكسوف للنساء، وحيضرن وراء الرجال -

 ]:الصالة يف خسوف القمر[ 

الصالة لكسوف القمر على هيئة صالة  عند الشافعي ومجيع فقهاء أصحاب احلديث تستحّب  -
  )6/218(.  كسوف الشمس

*******      ********      ********  

  

صالة اللّيل وعدد ركعات الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم يف الّليل وأن الوتر ركعة وإن الركعة صالة 
 :صحيحة

الّشافعّي رمحه هللا ىف ووجوب صالة اللّيل منسوخ ىف حّق األّمة، وهذا جممع عليه، واختلف قول  -
  )6/27).(169-1/168(.نسخه ىف حّق رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم، واألصّح نسخه

  )6/35(  .والوقت األفضل لصالة الوتر وغريها آخر الليل -

  ]فضلها[

اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار ولذا يرى بعض أصحابنا أن صالة الليل  -
  .السنن الراتبةأفضل من 

ا تشبه الفرائض: وقال أكثر أصحابنا  -   .الرواتب أفضل ال
  )8/55(.  أقوى وأوفق للحديث وهللا أعلم: واالّول  -
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ا[   ]عدد ركعا

درا مخس عشرة بركعيت الفجر وهو أكثر ما ورد،  - وردت إحدى عشرة وهو األغلب وكان يصّلى 
تساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة أو لنوم أو وأقل ما ورد سبع، وذلك حبسب ما كان حيصل من ا

  .عذر مرض أو غريه أو يف بعض األوقات عند كرب السنّ 
رة أو تعد   - رة وحتذفهما  رة تعّد الركعتان اخلفيفتان يف أول قيام اللّيل، وتعّد ركعتا الفجر  أو 

رة رة وحذفتها    .كالم القاضي  تلخيصا من. إحدامها وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك 
وال خالف أنه ليس يف ذلك حد ال يزاد عليه وال ينقص منه وأن صالة الليل من : قال القاضي  -

الطاعات اليت كلما زاد فيها زاد األجر وإمنا اخلالف يف فعل النيب صلى هللا عليه و سلم وما 
 .اختاره لنفسه وهللا أعلم

وجتوز أن يسلم يف الرّكعة : ألحاديثويستحّب السالم يف كل ركعتني والذي جاء يف بعض ا -
  .اآلخرة

  .وتطويل القراءة والقيام أفضل من تكثري الركوع والسجود عند الّشافعّي وغريه -
  ).36-6/16(.  ووردت ركعتان بعد الوتر وتدّل على جواز الصالة بعد الوتر -
  )6/63(  .ويستحّب تطويل صالة الليل -

  

  :االضطجاع بعدها

  .والصحيح أو الصواب أن االضطجاع بعد سنة الفجر  -
 .ويستحّب االضطجاع والنوم على الشق األمين -
وحكمته أنه ال يستغرق يف النوم ألن القلب يف جنبه اليسار فيعلق حينئذ فال : قال العلماء  -

م على اليسار كان يف دعة واسرتاحة فيستغرق   ).20-6/19(.    يستغرق وإذا 

م عن ال[    ]:قيام أو مرضمن 
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هذا دليل على " وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة"
ا إذا فاتت تقضي  )6/27(.   استحباب احملافظة على األوراد وأ

 ]:صالة اللّيل مثىن مثىن[

واألفضل هو أن يسلم من كل ركعتني وسواء نوافل الليل والنهار يستحب أن يسلم من كل ركعتني  -
  )6/30(.    فلو مجع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز عند

واألفضل يف الوتر وغريه من الصلوات أن يسلم من كل ركعتني وإن أوتر يكون آخره ركعة مفصولة  -
  )6/47(  .هوروهذا مذهبنا ومذهب اجلم

  ]:ساعة اإلجابة يف الليل[

ثبتت ساعة اإلجابة يف كّل ليلة ويتضمن احلث على الدعاء يف مجيع ساعات الليل رجاء 
  )6/36(  .مصادفتها

 

  ]احلّث على الذّكر عند قيام الليل[

. ورد احلث على ذكر هللا تعاىل عند االستيقاظ وجاءت فيه أذكار خمصوصة مشهورة يف الصحيح -
  )6/66(  .التحريض على الوضوء حينئذ وعلى الصالة وإن قّلتوورد 

القتصاد يف العبادة   :فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغريه واألمر 

  .وورد احلّث على االقتصاد يف العبادة واجتناب التعمق -
ل الدائم وورد احلث على املداومة على العمل وأن قليله الدائم خري من كثري ينقطع وإمنا كان القلي -

خريا من الكثري املنقطع ألّن بدوام القليل تدوم الطاعة، ويثمر القليل الدائم حبيث يزيد على الكثري 
  ).71-6/70(    . املنقطع أضعافا كثرية
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 ]:صالة الليل كّله[

  )6/73(  .مذهبنا ومذهب مجاعة أو األكثرين أن صالة مجيع الليل مكروهة -
لنهار فهو ضرر ظاهر وإن يكره صالة كّل اللّي: قال أصحابنا - ل دائما لكّل أحد، ألنّه إن مل ينم 

  .م نوما ينجرب به سهره فوت بعض احلقوق
  )8/41(. ومن قام ليلة كاملة كليلة العيد أو غريها ال دائما ال كراهة فيه لعدم الضرر وهللا أعلم -

ن يرقد أو يقعد حىت يذهب عنه ذلك : أمر من نعس يف صالته أو استعجم عليه القرآن أو الذّكر 
وهذا عام يف صالة الفرض والنفل يف الليل والنهار وهذا . لإلقبال على الصالة خبشوع وفراغ قلب ونشاط

  )6/74(    .مذهبنا ومذهب اجلمهور لكن ال خيرج فريضة عن وقتها

  

  : الوتر

  ).1/169( .بواجب الوتر ليس -
ستيقاظه من آخر الليل إما بنفسه وإما  - خري الوتر إىل آخر الليل، ويستحب ملن وثق  ويستحّب 

جد  .يقاظ غريه أن يؤخر الوتر وإن مل يكن له 
ستيقاظه وال له من يوقظه فيوتر قبل أن ينام  - .وأما من ال يثق 

  )4/228)(6/24)(6/35(  
قات الليل بعد دخول وقته، والصحيح يف مذهبنا واملشهور عن الشافعي وجيوز اإليتار يف مجيع أو  -

لفراغ من صالة العشاء وميتد إىل طلوع الفجر الثاين -6/24(. واألصحاب أنه يدخل وقته 
25.(  

  )6/19(  .وأقّل الوتر ركعة والركعة الفردة صالة صحيحة وهو مذهبنا ومذهب اجلمهور -
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حد - ى عشرة وال بثالث عشرة بل جيوز ذلك وما بينه وجيوز مجع والوتر ليس خمتصا بركعة وال 
ركعات بتسليمة واحدة، واألفضل التسليم من كّل ركعتني، وهو املشهور من فعل رسول هللا صلى 

  )6/20(  .هللا عليه وسّلم وأمره بصالة الليل مثىن مثىن
هور من مذهبنا وبه قال والّسّنة جعل الوتر آخر صالة اللّيل ووقته خيرج بطلوع الفجر وهو املش -

 ).32-6/31(    .مجهور العلماء

 

  ].ليلة القدر يف حرف الالم: راجع[ :الّرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح
  

ا مجاعة عند  ا، واألفضل صال واملراد بقيام رمضان صالة الرتاويح واتفق العلماء على استحبا
الشافعي واجلمهور، وعلى هذا استمّر عمل املسلمني عليه ألنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صالة 

  )6/39(.   العيد

  .واجتمعت األمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب -
فلة مجاعة ولكن االختيار فيها االنفراد إال يف نوافل خمصوصة وهي العيد والكسوف وجتوز النا -

  ).41-6/40(    .واالستسقاء وكذا الرتاويح عند اجلمهور
  :االجتهاد يف العشر األواخر من شهر رمضان -
لعبادات -   .يستحب أن يزاد من العبادات يف العشر األواخر من رمضان ويستحّب إحياء لياليه 
الدوام عليه، ومل يقولوا بكراهة ليلة وليلتني : يكره قيام الليل كله، فمعناه: قول أصحابناوأما   -

 ).71-8/70(  .والعشر، وهلذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلىت العيدين، وغري ذلك
  )6/43(. ندب ند مؤكدا قيام ليلة القدر وأرجاها ليلة سبع وعشرينوي -

  

********      ********    



95 
 

  

  :املسافرين وقصرهاصالة 

. جيوز القصر واإلمتام، والقصر أفضل، وهو الصحيح: قال الشافعّي ومالك بن أنس وأكثر العلماء -
  .وثبتت دالئل جواز اإلمتام فوجب املصري إليها واجلمع بني دالئل الشرع

 ).195- 5/194(. مث مذهب الشافعي واجلمهور أنه جيوز القصر يف كل سفر مباح -
ما والليث واألوزاعي وفقهاء أصحاب احلديث وغريهم مث قال الشافعي  - ال جيوز : ومالك وأصحا

  9/105)  (5/195(  .القصر إال يف مسرية مرحلتني قاصدتني وهي مثانية وأربعون ميال هامشية
. وأما ابتداء القصر فيجوز من حني يفارق بنيان بلده أو خيام قومه إن كان من أهل اخليام -

)5/200(  
بعرفات ومزدلفة ومىن للحاج من غري أهل مكة وما قرب منها، وال جيوز ألهل  والقصر مشروع -

  )5/199(  .مكة ومن كان دون مسافة القصر هذا مذهب الشافعي واألكثرين
م سوى يومي الدخول واخلروج يقصر، والثالثة ليست إقامة - .    واملسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أ

)5/202)  (9/122)  (12/136(  
اتفق العلماء على استحباب النوافل املطلقة يف السفر واختلفوا يف استحباب النوافل الراتبة  وقد -

  )5/198(  .فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه واجلمهور

  

 :جواز اجلمع بني الصالتني يف السفر

قال الشافعي واألكثرون جيوز اجلمع بني الظهر والعصر يف وقت أيتهما شاء وبني املغرب والعشاء   -
  .يف وقت أيتهما شاء يف السفر الطويل

واألفضل ملن هو يف املنزل يف وقت األوىل أن يقدم الثانية إليها وملن هو سائر يف وقت األوىل  -
ركا ويعلم أنه ينزل قبل خروج وقت الثانية أن يؤخر  األوىل إىل الثانية ولو خالف فيهما جاز وكان 

  .لألفضل
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وشرط اجلمع يف وقت األوىل أن يقّدمها وينوي اجلمع قبل فراغه من األوىل وأن ال يفرق بينهما،   -
وإن أراد اجلمع يف وقت الثانية وجب أن ينويه يف وقت األوىل ويكون قبل ضيق وقتها حبيث يبقى 

  الة فأكثر؛من الوقت ما يسع تلك الص
لنية استحب أن يصلي األوىل أوال   - فإن أخرها بال نية عصى وصارت قضاء، وإذا أخرها 

  .وأن ينوي اجلمع وأن ال يفرق بينهما، وال جيب شيء من ذلك
ملطر يف وقت األوىل - ستمراره  وجيوز اجلمع  وال جيوز يف وقت الثانية على األصح لعدم الوثوق 

 إىل الثانية؛
ألوىل والفراغ منها وإفتتاح الثانية وجيوز ذلك ملن ميشي إىل اجلماعة وشرط وجو   - ده عند اإلحرام 

ملطر وقال  يف غري كّن حبيث يلحقه بلل املطر، واألصح أنه ال جيوز لغريه هذا مذهبنا يف اجلمع 
مل غرب به مجهور العلماء يف الظهر والعصر ويف املغرب والعشاء، وخصه مالك رمحه هللا تعاىل 

 .والعشاء

 

أنه ال جيوز له، وجوزه أمحد ومجاعة من  وأما املريض فاملشهور من مذهب الشافعي واألكثرين  -
  )9/37).(213-5/212(  .وهو قوي يف الّدليلأصحاب الشافعي 

اجلمع بعذر املرض أو حنوه مما هو يف معناه من األعذار قال به أمحد بن حنبل والقاضي حسني  -
ين من أصحابنا وهو املختار،ألّن املشقة فيه أشد من من أصحابنا واختاره  اخلطايب واملتوّيل والّرو

  ).219-5/218(  .املطر
  )5/219(  .وذهب مجاعة من األئمة إىل جواز اجلمع يف احلضر للحاجة ملن ال يتخذه عادة  -

  

 :الّصالة يف الرحال يف املطر -
وخشب أو شعر وصوف ووبر وغريها الرحال املنازل سواء كانت من حجر ومدر : قال أهل اللغة -

  .واحدها رحل
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يف نفس األذان، أو يف آخر ندائه، واألمران جائزان نّص عليهما " أال صلوا يف رحالكم"ويقول  -
بعه مجهور أصحابنا يف ذلك، لكن قوله بعده  الشافعي رمحه هللا تعاىل يف األم يف كتاب األذان و

  ).207-5/205(  .أحسن ليبقى نظم األذان على وضعه

  

  :]اجلمع ألهل عرفة قبل الوقوف[

ويشرع اجلمع بني الظهر والعصر هناك يف ذلك اليوم وقد أمجعت األمة عليه، واختلفوا يف سببه،  -
هو بسبب السفر، فمن كان حاضرا أو : وقال أكثر أصحاب الشافعي.  بسبب النسك: فقيل

  .له القصرمسافرا دون مرحلتني كأهل مكة مل جيز له اجلمع كما ال جيوز 
واجلامع بني الصالتني يصلي األوىل أوال ويؤذن لألوىل ويقيم لكّل واحدة منهما وال يفّرق بينهما  -

  )8/184(  .وهذا كله متفق عليه عند

  

  ]:اجلمع يف املزدلفة[ -
والّسّنة للّدافع من عرفات أن يؤخر املغرب إىل وقت العشاء ويكون هذا التأخري بنّية اجلمع مث  -

ا يف املزدلفة يف وقت العشاء وهذا جممع عليه، والصحيح عند أصحابنا أنه مجع بسبب جيمع بينهم
ن   .السفر فال جيوز إال ملسافر سفرا يبلغ به مسافة القصر، وهو مرحلتان قاصد

  .هذا اجلمع بسبب النسك كما قال أبو حنيفة وهللا أعلم: وقال بعض أصحابنا -
ملغرب يف أرض عرفات أو يف الطريق أو يف موضع آخر ولو مجع بينهما يف وقت ا: قال أصحابنا  -

  .وصلى كل واحدة يف وقتها جاز مجيع ذلك لكنه خالف األفضل، هذا مذهبنا وبه قال مجاعات
ذان لألوىل وإقامتني لكل واحدة إقامة وهذا هو الصحيح عند  - ويصلي الصالتني يف وقت الثانية 

  ).188-8/187(  .أصحابنا
موعتني وال خالف يف هذا، وليس بشرط، أما اذا مجع والسّنة عند املوا - الة بني الصالتني ا

  )8/188(  .بينهما يف وقت األوىل فاملواالة شرط بال خالف
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*****************************************  

 

 ]:صالة الرغائب: من الصلوات املبتدعة[

الليايل ويومها بصوم وهذا متفق على  ورد النهى الصريح عن ختصيص ليلة اجلمعة بصالة من بني  -
  .كراهيته

واحتج به العلماء على كراهة هذه الصالة املبتدعة اليت تسمى الرغائب قاتل هللا واضعها وخمرتعها  -
ا بدعة منكرة من البدع اليت هي ضاللة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة وقد صّنف مجاعة من  ّ فإ

ا وتضلل األئمة مصّنفات نفيسة يف تقبيحها وتضل يل مصلّيها ومبتدعها ودالئل قبحها وبطال
  )8/20(    .فاعلها أكثر من أن حتصر وهللا أعلم

*************************************************************  

  

  

  

  

 :الّصالة على الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم

  ]:الّصالة اإلبراهيمية[

رك على حمّمد وعلى آل دمحم كما   اللهّم صّل على حمّمد وعلى آل دمحم" كما صّليت على آل إبراهيم و
 ."ركت على آل إبراهيم
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مع أن حمّمدا صلى " اللهّم صّل على دمحم كما صليت على إبراهيم: "واختلف العلماء يف احلكمة يف قوله 
 هللا عليه و سلم أفضل من ابراهيم صلى هللا عليه و سلم؟

أظهر األقوال أن نبّينا صلى هللا عليه و سلم سأل ذلك لنفسه وألهل بيته ليتم : قال القاضي عياض  
  )4/125(    .النعمة عليهم كما أمتّها على إبراهيم وعلى آله

  ]من هم آل الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم؟[

م مجيع األمة: اختيار األزهري وغريه من احملققني  .طلبوالقول الثاين بنو هاشم وبنو امل. أ

  )4/124(  .والثالث أهل بيته صّلى هللا عليه وسّلم وذريته وهللا أعلم 

  هل جيوز الّرتّحم على الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم؟

 .اختار أبو عمر بن عبد الرب إىل أنه ال يقال وأجازه غريه -
وحجة األكثرين تعليم الّنيب صلى هللا عليه و سلم الصالة عليه وليس فيها ذكر الرمحة، واملختار   -

  )4/126(    .أنه ال يذكر الرمحة

  ]هل جتوز الّصالة على غري األنبياء؟[

قال والشافعي رمحه هللا تعاىل واألكثرون ال يصّلى على غري األنبياء استقالال ولكن يصلى عليهم  -
 .الصالة على اآلل واألزواج والذرية فإمنا جاء على التبع ال على االستقالل وأما. تبعا

واختلف أصحابنا يف الصالة على غري األنبياء هل يقال هو مكروه أو هو جمرد ترك أدب؟   -
  )7/185(  ).128-4/127(  .والّصحيح املشهور أنه مكروه كراهة تنزيه

  ]كراهية االقتصار على الصالة دون التسليم[ 
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قد نص العلماء رضى هللا عنهم على كراهة االقتصار على الصالة عليه صلى هللا عليه وسّلم من غري تسليم و 
  )1/44(    .وهللا أعلم

 :ثواب الّصالة على الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم

  ". من صّلى علّي واحدة صلى هللا عليه عشرا" -

حلسنة فله عشرة أمثاهلام{معناه رمحته وتضعيف أجره كقوله تعاىل : قال القاضي  - . }ن جاء 

وإن ذكرين "وقد يكون الصالة على وجهها وظاهرها تشريفا له بني املالئكة كما يف احلديث : قال

  )4/128(    ."يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم

*************************************************************  

  

  

  

  

  

  ]والدين، العقوق، اهلجربّر ال: ذات الصلة: [صلة الرحم

  )1/173)  (3/87(.   فهي اإلحسان إىل األقارب: وأّما صلة الّرحم
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ت البعثة الّنبوية[   ]صلة الّرحم من أولو

ن وأن يوّحد هللا ال يشرك به شيء"قوله صلى هللا عليه و سلم  هذا ". أرسلين بصلة األرحام وكسر األو
لتوحيد ومل يذكر له فيه داللة ظاهرة على احلث على صلة  ا  األرحام ألن النيب صلى هللا عليه و سلم قر

لّصلة ت األمور وإمنا ذكر مهّمها وبدأ    )6/115(    .حز

  

  ]حقيقة الّصلة[

م : وحقيقة الّصلة: قال العلماء  - العطف والّرمحة، فصلة هللا سبحانه وتعاىل عبارة عن لطفه 
هل ملكوته األعلى وشرح صدورهم ملعرفته  حسانه ونعمه أو صلتهم  هم وعطفه  ورمحته إ

  .وطاعته
ولكن  وال خالف أّن صلة الّرحم واجبة يف اجلملة وقطيعتها معصية كبرية، : قال القاضي عياض  -

لّسالم،  لكالم ولو  ها ترك املهاجرة، وصلتها  الّصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأد
ختالف القدرة واحلاجة   .وخيتلف ذلك 

فمنها واجب، ومنها مستحب، لو وصل بعض الّصلة ومل يصل غايتها ال يسّمى قاطعا، ولو   -
  .قصر عّما يقدر عليه وينبغي له ال يسّمى واصال

هو كّل رحم حمرم حبيث لو كان أحدمها : فقيل :ختلفوا يف حّد الّرحم اّليت جتب صلتهاوا: قال  -
  .ذكرا واآلخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا ال يدخل أوالد األعمام وال أوالد األخوال

هو عام يف كّل رحم من ذوي األرحام يف املرياث يستوي احملرم وغريه، ويدّل عليه قوله صّلى : وقيل -
ك" عليه وسّلم هللا ك أد  .وهذا القول الثّاين هو الّصواب. هذا كالم القاضي". مث أد

ويلني سبقا يف نظائره يف  ": ال يدخل اجلنة قاطع"قوله صّلى هللا عليه وسّلم  - هذا احلديث يتأّول 
محله على من يستحّل القطيعة بال سبب وال شبهة مع علمه بتحرميها، : كتاب اإلميان، أحدمها

  .هذا كافر خيلد يف النّار وال يدخل اجلّنة أبداف
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معناه وال يدخلها يف أّول األمر مع الّسابقني بل يعاقب بتأخره القدر اّلذي يريده هللا : والثاين  -
  .تعاىل

لربكة يف عمره والّتوفيق للطّاعات وعمارة : وصلة الّرحم سبب لطول العمر وسعة الّرزق - وذلك 
  .خرة وصيانتها عن الّضياع يف غري ذلكأوقاته مبا ينفعه يف اآل

وقد يزاد عمره حقيقة وقد علم هللا سبحانه وتعاىل ما سيقع له من ذلك، وهو من معىن قوله  -
  ).115-16/112(    .}ميحو هللا ما يشاء ويثبت{: تعاىل

  

ما يل أرى أجسام بين أخي : "لقوله صّلى هللا عليه وسّلم ]ينبغي تفقد أحوال األقارب[ -
  ).186-14/185(  .لضاد املعجمة، أي حنيفة، واملراد أوالد جعفر " ضارعة

  )17/118(. ويستحّب صلة األرحام وإن كانوا مسيئني -

  

  ]صلة القريب الكافر[ -
  )14/38)(14/39(.جتوز صلة األقارب الكّفار واإلحسان إليهم وجتوز اهلديّة إىل الكّفار -

  

  :صلة أصحاب األقارب -
بوب مبراعاة أصحابه ومن خدمه أو أطاعه كما فعلت عائشة  مبراعاة حّسان ينبغي إكرام احمل -

  )17/118(. وإكرامه إكراما للّنيب صّلى هللا عليه وسّلم

*********************************************************************  
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  :الّصلح

  ]الّتصاحل على شرط فاسد[

طل جيب رّده، واحلدود التقبل الفداءالّصلح الفاسد يردّ    )11/207(.     ، وأخذ املال فيه 

  

  ]جواز الّصلح مع الكّفار، وهل فيه حتديد؟[

  )12/103(  .ودليله صلح  احلديبية وكانت احلديبية يف أواخر سنة ست من اهلجرة -
  .وجتوز مصاحلة الكفار إذا كان فيها مصلحة وهو جممع عليه عند احلاجة -
ا ال تزيد على عشر سنني إذا مل يكن اإلمام مستظهرا عليهم، وإن كان : ومذهبنا  - أّن مد

  )12/143(    .مستظهرا مل يزد على أربعة أشهر
ولإلمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمني وإن كان ال يظهر ذلك لبعض الناس يف  -

  )12/135(  .دئ الرأي

  

  ] من بنود صلح احلديبية[ -

لعام املقبل فيعتمر -1 .شارطوا الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم أن يرجع من عامه هذا وجييء 
  )12/138(  

: قال أبو إسحاق السبيعي".  ال يدخلها بسالح إال جلبان السالح"واشرتطوا عليه أنّه   -2
 أن ال: وإمنا شرطوا هذا لوجهني، أحدمها: قال العلماء. هو القراب وما فيه: جلبان الّسالح

أنّه إن عرض فتنة أو حنوها يكون يف االستعداد : والثاين. يظهر منه دخول الغالبني القاهرين
  )12/136(  .لسالح صعوبة
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ا ثال"و -3 أّن املهاجر : سبب هذا التقدير: قال العلماء". اشرتطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا 
م، وهذا أ ّ ا أكثر من ثالثة أ صل يف أن الثالثة ليس هلا حكم من مّكة ال جيوز له أن يقيم 

  )12/136(  .اإلقامة، وأما ما فوقها فله حكم اإلقامة
وإّمنا وافقهم يف هذه  . وكذا وافقهم يف رّد من جاء منهم إلينا دون من ذهب مّنا إليهم -4

لّصلح مع أنه ال مفسدة يف هذه األمور، وقد بّني الّنّيب  األمور للمصلحة املهّمة احلاصلة 
  ).140-12/139(  .عليه وسّلم احلكمة فيهم صّلى هللا

وأنّه كتب  "﷽"وافقهم الّنّيب صّلى هللا عليه وسلم يف ترك كتابة : قال العلماء -
.   وترك كتابة رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم حمّمد بن عبد هللا: مسك اللهّم، وكذا وافقهم يف

)12/139(  

  

  ]الّصلح من مثار إمتام ذاك[ -

واملصلحة املرتتّبة على إمتام هذا الّصلح ما ظهر من مثراته الباهرة وفوائده املتظاهرة اليت كانت : قال العلماء 
  )12/140(.    عاقبتها فتح مّكة وإسالم أهلها كّلها ودخول الناس يف دين هللا أفواجا

  

  

  

  ]ّمل بعض الصحابة عن بعض البنود[

  ..أي النقيصة" ؟ففيم نعطى الدنية يف ديننا": قول عمر   -



105 
 

مل يكن سؤال عمر  وكالمه املذكور شّكا، بل طلبا لكشف ما خفى عليه وحثّا : قال العلماء  -
على إذالل الكّفار وظهور اإلسالم، كما عرف من خلقه  وقوته يف نصرة الّدين وإذالل 

 )12/141(  .املبطلني

  

  ]القرآن بتسمية الصلح فتحانزول [ -

لفتح"   )12/141(...".فنزل القرآن على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

**********************************************************************  

  

  ]اآلداب، الكالم، الّسكينة: ذات الصلة: [الّصمت

الّصمت بسالمة، وهو األصل، والّسكوت :  قالوروينا عن األستاذ أيب القاسم القشريي رمحه هللا -
  .ىف وقته صفة الرجال كما أّن الّنطق يف موضعه من أشرف اخلصال

  .من سكت عن احلّق فهو شيطان أخرس: ومسعت أ علّي الّدقاق يقول: قال  -
  .من عّد كالمه من عمله قّل كالمه فيما ال يعنيه: وروينا عن الفضيل بن عياض رمحه هللا قال -
  ).20- 2/19(.  أصون الّناس لنفسه أمسكهم للسانه، وهللا أعلم: عن ذي الّنون رمحه هللاو   -

***************************************************************************  

  ]الّزينة، الصبيان: ذات الّصلة: [الصورة

فيه األمر بتغيري صور "  اال إال طمستهأن ال تدع متث"لقوله صلى هللا عليه وسّلم : األمر بطمس الّصورة
  )7/36(.  ذوات األرواح
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************************************************************************  

  ].الصالة على احلصري وعلى الّصوف[ - الصالة: راجع: الّصوف

************************************************************************  

  .راجع ابن صياد: صياد

**********************************************************************  

  

  :صيال

الّصائل على نفس اإلنسان أو عضوه إذا دفعه املصول عليه فاتلف نفسه أو عضوه ال   -
  :هضمان علي

إذا عّض رجل يد غريه فنزع املعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو فّك حليته ال ضمان عليه،  -
  )11/160(  .وهذا مذهب الّشافعي وكثريين أو األكثرين 

من قصد أخذ مال غريه بغري حّق كان القاصد مهّدر الّدم حّقه، وإن قتل كان يف الّنار،  ومن 
  :قتل دون ماله فهو شهيد

جيوز قتل القاصد ألخذ املال بغري حّق، سواء كان املال قليال أو كثريا، وهذا قول اجلماهري من  -
  .العلماء، وهو الّصواب

لقتل خالف يف مذهبنا : وأّما املدافعة عن احلرمي  - فواجبة بال خالف، ويف املدافعة عن الّنفس 
، واملدافعة عن املال جائزة غري واجبة وهللا أ   .علمومذهب غري
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أنّه يستحّق ذلك وقد : فمعناه" هو يف النار: "وأّما قوله صلى هللا عليه وسّلم يف الصائل إذا قتل -
ويل، فإنه يكفر وال يعفى عنه، وهللا  جيازى وقد يعفى عنه، إال أن يكون مستحّال لذلك بغري 

  )2/165(. أعلم

  

  ]إهدار دية من نظر إىل بيت غريه ففقئت عينه[ -
ملتطّلع بشيء خفيف فلو رماه خبفيف ففقأها فال ضمان إذا كان قد نظر يف بيت جيوز رمي عني ا -

  )14/138(  .ليس فيه امرأة حمرم وهللا أعلم
  )14/138(. وهل جيوز رميه قبل إنذاره؟ فيه وجهان ألصحابنا، أصّحهما جوازه -

***********************************************************************  

  

  :ّصيامال

  . إمساك خمصوص يف زمن خمصوص من شخص خمصوص بشرطه: هو يف الّلغة اإلمساك، ويف الّشرع

)7/186(  

 :فضل الصيام

  ".كّل عمل بن آدم له اال الّصيام هو يل وأ أجزي به:: "قال هللا تعاىل يف احلديث القدسي

سبب إضافته إىل هللا تعاىل أنه : اختلف العلماء يف معناه مع كون مجيع الطاعات  تعاىل؛ فقيل  -
لصيام وإن   مل يعبد أحد غري هللا تعاىل به فلم يعظم الكفار يف عصر من األعصار معبودا هلم 

  .كانوا يعظمونه بصورة الصالة والسجود والصدقة والذكر وغري ذلك
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  .هل العلم رمحهم هللاوذكر أقواال أخرى أل -
نه يتوّىل بنفسه اجلزاء اقتضى عظم قدر اجلزاء وسعة العطاء -  .والكرمي إذا أخرب 

  :طيب خلوف الّصائم

أن اخللوف أكثر ثوا من : ما قاله الداورى من املغاربة وقاله من قال من أصحابنا: واألصح 
 .لذكر وسائر جمامع اخلرياملسك، حيث ندب إليه يف اجلمع واألعياد وجمالس احلديث وا

 ".وللصائم فرحتان يفرحهما اذا أفطر فرح بفطره واذا لقى ربه فرح بصومه"  -
  .قال العلماء أما فرحته عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه وتذكر نعمة هللا تعاىل عليه بتوفيقه لذلك -
ا  -   .وأما عند فطره فسببها متام عبادته وسالمتها من املفسدات وما يرجوه من ثوا

ن يدخل منه الصائمون يوم القيامة"    ...".إن يف اجلنة  يقال له الر

  ).32-8/29(  .ويف هذا احلديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمني   -
ن تنبيها على أّن العطشان : قال العلماء - ب الر لصوم يف اهلواجر سريوى وعاقبته إليه وهو ّمسي 

  ).117-7/116(    .مشتق من الريّ 

 :فضل الّصيام يف سبيل هللا ملن يطيقه بال ضرر وال تفويت حقّ 
ورد فضل الصيام يف سبيل هللا وهو حممول على من ال يتضرر به وال يفّوت به حقا وال خيتل به  -

  )8/33(  .قتاله وال غريه من مهمات غزوه

لصوم مشقة ظاهرةوجيوز  -   )7/211(  .الّصوم يف السفر ويفّضل على الفطر ملن ال تلحقه 

  

  :فضل شهر رمضان -
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لّشهر، خالفا : واملختار الصواب اّلذي قال به اجلماهري - ال كراهة ىف قول رمضان من غري تقييد 
  ).188-7/187(  )1/163(  .ملن كرهه

  ]تفتح فيه أبواب اجلّنة[

هللا تعاىل حيتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن تفتيح أبواب اجلنة وتغليق فقال القاضي عياض رمحه  -
أبواب جهنم وتصفيد الشياطني عالمة لدخول الشهر وتعظيم حلرمته ويكون التصفيد ليمتنعوا من 

  .إيذاء املؤمنني والتهويش عليهم
از ويكون إشارة إىل كثرة الثواب والعفو وأ: قال  - ن الشياطني يقّل وحيتمل ان يكون املراد ا

س .إغواؤهم وإيذاؤهم ليصريو كاملصفدين ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء ولناس دون 
  )7/187-188.(  

  

وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤية اهلالل  وإذا غّم يف أّوله أو آخره أكملت  -
  :عدة الشهر ثالثني يوما

 .وهذا مذهب الشافعي ومجهور السلف واخللف -
واملراد رؤية بعض املسلمني وال يشرتط رؤية كّل إنسان بل يكفي مجيع الناس رؤية عدلني، وكذا  -

  .عدل على األصح
هذا يف الصوم، وأما الفطر فال جيوز بشهادة عدل واحد على هالل شوال عند مجيع العلماء اال   -

  .أ ثور فجّوزه بعدل
الشك وال يوم الثالثني من شعبان عن  مذهب مالك والشافعي واجلمهور أنه ال جيوز صوم يوم -

  ).190-7/188(  .رمضان إذا كانت ليلة الثالثني ليلة غيم

  

  ]الّنهي عن استقبال رمضان بصيام[ -
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ورد الّنهي الّصريح عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومني ملن مل يصادف عادة له أو يصله مبا  -
  .حيح يف مذهبنافإن مل يصله وال صادف عادة فهو حرام هذا هو الص. قبله

فإن وصله مبا قبله أو صادف عادة له فإن كانت عادته صوم يوم االثنني وحنوه فصادفه فصامه  -
  .تطوعا بنّية ذلك جاز

وسواء يف النهي عند ملن مل يصادف عادته وال وصله يوم الشك وغريه فيوم الشك داخل يف  -
  )7/194(    .النهي

  

  .ال يثبت حكمه ملا بعد عنهملكل بلد رؤيتهم وإذا رأوا اهلالل ببلد  -
والصحيح عند أصحابنا أّن الرؤية ال تعّم النّاس بل ختتّص مبن قرب على مسافة ال تقصر فيها  -

  )7/197(.  الصالة
  )7/198(.  وال اعتبار بكرب اهلالل وصغره وهللا تعاىل أمّده للرؤية -

  

عناه ال ينقص أجرمها األصح أن م:  معىن قوله صلى هللا عليه و سلم شهرا عيد ال ينقصان -
  .والثواب املرتب عليهما وإن نقص عددمها

  .وقيل معناه ال ينقصان مجيعا يف سنة واحدة غالبا، واألول هو الصواب املعتمد  -
 )7/199(  .والفضائل حتصل سواء ّمت عدد رمضان أم نقص وهللا أعلم -

  

 :}وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني{بيان نسخ قول هللا تعاىل  -
اختلف السلف هل هي حمكمة أو خمصوصة أو منسوخة كلها : - بتصّرف-قال القاضي عياض  -

منسوخة، مث اختلفوا هل بقي منها ما مل ينسخ؟ فروي عن ابن عمر : أو بعضها؟ فقال اجلمهور
ق على من مل يطق الصوم لكرب   .واجلمهور أن حكم اإلطعام 
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الّلذين ال يقدران على الصوم فهي عنده حمكمة نزلت يف الكبري واملريض : وقال ابن عباس وغريه -
 .لكن املريض يقضي إذا برئ

 .وأكثر العلماء على أنه ال إطعام على املريض  -
 .مث مجهور العلماء على أن اإلطعام عن كل يوم مد -
حه بعضهم لكل مريض -   . مث مجهور العلماء أن املرض املبيح للفطر هو ما يشق معه الصوم وأ

)8/20-21.(  

  جيب تبييت النية؟هل  -
  ).14-8/4(.  قال اجلمهور ال جيوز رمضان وال غريه من الصوم الواجب إال بنية من الليل -

  

  ]: جواز األكل بعد الّنية[ -

ح األكل إىل طلوع الفجر ومعلوم  ألكل بعدها ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أ جيوز األكل بعد النيه وال تفسد نية الصوم 
ا سابقة وأن األكل بعدها ال يضر وهذا هو الصواب املشهور  أن النية ال جتوز بعد طلوع الفجر فدل على أ

  ).203- 7/202(.    من مذهبنا ومذهب غري

الّدخول يف الّصوم حيصل بطلوع الفجر وله األكل وغريه حىت يطلع الفجر، والفجر الذي تتعلق  -
ح وغري ذلك هو الفجر الثّاين به األحكام  من الّدخول يف الصوم ودخول وقت صالة الصب

  .ويسمى الصادق واملستطري، وال أثر للفجر األّول يف األحكام، وهو الفجر الكاذب املستطيل
وما بعد الفجر هو من النهار ال من الليل وال فاصل بينهما، وهذا مذهبنا وبه قال مجاهري  -

  .العلماء
 .فجروجيوز األكل والشرب واجلماع وسائر األشياء إىل طلوع ال -
  ).2020-7/200(.   ويعتمد صوت املؤذن  -
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خريه وتعجيل الفطر - كيد استحبابه واستحباب    :فضل الّسحور و
خريه -  )7/203(  .يستحّب السحور و
وفيه الربكة ألنه يقّوي على الّصيام وينشط له . وأمجع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب -

د من    .الصيام خلفة املشّقة فيه على املتسّحروحتصل بسببه الرغبة يف االزد
م ال يتسّحرون، وحنن يستحب لنا  - ّ وهو الفارق واملميز بني صيامنا وصيام أهل الكتاب فإ

خريه إىل قبيل الفجر   ).207-7/206(  .السحور وأكلة السحر هي السحور، و

  

  ]:تعجيل الفطر[ -

مر األمة منتظما وهم خبري ما داموا حمافظني وورد احلث على تعجيله بعد حتّقق غروب الشمس، وال يزال أ
  )7/208(. على هذه السنة وإذا أّخروه كان ذلك عالمة على فساد يقعون فيه

  

 :بيان وقت انقضاء الّصوم وخروج النهار -
  )7/209(.  خيرج الّنهار بغروب الشمس ويدخل الليل، والليل ليس حمال للصوم -

  

لتمر[ -   ]فضل اإلفطار 

.ليس بواجب وإمنا هو مستحب لو تركه جاز، واألفضل بعده الفطر على املاء والفطر على التمر
  )7/211(  
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 :الّنهي عن الوصال يف الّصوم -
اتّفق أصحابنا على الّنهي عن الوصال وهو صوم يومني فصاعدا من غري أكل أو شرب بينهما،  -

  .وبه قال مجهور العلماء
ا كراهة حترمي: ه الكراهة وجهان أصحهماونّص الشافعي وأصحابنا على كراهته، وهلم يف هذ  -   .أ
  .وسبب حترميه الشفقة عليهم لئال يتكلفوا ما يشق عليهم -
الوصال من اخلصائص اّليت أبيحت لرسول هللا صلى هللا عليه و : وقال اخلطايب وغريه من أصحابنا -

  ).214-7/211(.  سلم وحرمت على األمة

  

َلة يف الّصوم ليست حمّرمة على من -  :مل حتّرك شهوته الُقبـْ
القبلة يف الصوم ليست حمرمة على من مل حترك شهوته، لكن األوىل له : قال الشافعي واألصحاب -

ا مكروهة له، وإمنا قالوا ا خالف األوىل يف حقه: تركها، وال يقال إ   .إ
  .وأما من حركت شهوته فهي حرام يف حقه على األصح عند أصحابنا، وقيل مكروهة كراهة تنزيه  -
  .وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثورى واألوزاعى والشافعي تكره للشاب دون الشيخ الكبري -
لقبلة - ا ال تبطل الصوم اال أن ينزل املىن   ).219-7/215(  .وال خالف أ

  

  :صّحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب -
مجاع، وبه قال وقد أمجع أهل هذه األمصار على صّحة صوم اجلنب سواء كان من احتالم أو  -

  )7/222(.مث ارتفع اخلالف وأمجع العلماء بعد على صحته. مجاهري الصحابة والتابعني
  .واألفضل أن يغتسل قبل الفجر، فلو خالف جاز وهذا مذهب أصحابنا -
  )7/221(. ومن أدركه الفجر جمامعا فاستدام بعد طلوع الفجر عاملا فإنه يفطر وال صوم له -
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  ]:طع عنها احليض والّنفاس قبل الفجرحكم املرأة اّليت ينق[ 

وإذا انقطع دم احلائض والنفساء يف الليل مث طلع الفجر قبل اغتساهلما صح صومهما ووجب   -
عليهما إمتامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغريه كاجلنب، هذا مذهبنا ومذهب 

  ).223-7/222(.   العلماء كافة

  

ار  - ا تغليظ حترمي اجلماع يف  ا وأ رمضان على الصائم  ووجوب الكفارة الكربى فيه وبيا
  :جتب على املوسر واملعسر  وتثبت يف ذمة املعسر حىت يستطيع

جتب الكفارة عليه إذا جامع عامدا مجاعا أفسد به صوم يوم من رمضان، والكفارة عتق رقبة  -
لعمل إضرارا بينا، فإن عجز عن ها فصوم شهرين متتابعني، مؤمنة سليمة من العيوب اليت تضر 

  .فإن عجز فإطعام سّتني مسكينا، كل مسكني مّد من طعام ، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة

الصحيح عند أصحابنا وهو املختار أن الكفارة : فإن عجز عن اخلصال الثالث فللشافعي قوالن  -
  .واملؤاخذاتال تسقط بل تستقر يف ذمته حىت ميكن قياسا على سائر الديون واحلقوق 

ومذهبنا ومذهب اجلمهور اشرتاط التتابع يف صيام هذين الشهرين، وأمجع عليه يف األعصار  -
  .املتأخرة

  .واجلمهور على  اشرتاط طعام ستني مسكينا، وأمجع عليه العلماء يف األعصار املتأخرة -
  .لكل مسكني مد وهو ربع صاع: مث مجهور املشرتطني ستني قالوا -
سي - امع  ا فال يفطر وال كفارة عليه هذا هو الصحيح من مذهبنا، وبه قال مجهور العلماء، وأما ا

  .ألنّه صّح أن أكل الناسي ال يفطر واجلماع يف معناه

  ]هل يشرتط اإلميان يف الّرقبة؟[
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-7/224(. يشرتط اإلميان يف مجيع الكفارات تنزيال للمطلق على املقيد: قال الشافعي واجلمهور -
229.(  

  

 :سي وشربه ومجاعه ال يفطرأكل النا

سيا ال يفطر، وبه قال الشافعي  - مذهب األكثرين أن الصائم اذا أكل أو شرب أو جامع 
  )8/35(.  وآخرون

  

جواز الّصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية  إذا كان سفره مرحلتني فأكثر  -
  :يفطروأن األفضل ملن أطاقه بال ضرر أن يصوم وملن يشّق عليه أن 

  .جيوز صومه يف السفر وينعقد وجيزيه: قال مجاهري العلماء ومجيع أهل الفتوى -
واختلفوا يف أّن الّصوم أفضل أم الفطر أم مها سواء؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي   -

الصوم أفضل ملن أطاقه بال مشقة ظاهرة وال ضرر، فإن تضّرر به فالفطر أفضل، وهو : واألكثرون
  .قال به األكثرون وهللا أعلم الصحيح اّلذي

  .وللمسافر أن يصوم بعض رمضان دون بعض وال يلزمه بصوم بعضه إمتامه -
مذهب الشافعي واجلمهور أنه ال  وإذا سافر بعد طلوع الفجر صائما هل له أن يفطر يف يومه؟  -

  ).231-7/229(. جيوز الفطر يف ذلك اليوم، وإمنا جيوز ملن طلع عليه الفجر يف السفر

  :وم الّدهرص 

مذهب الّشافعي وموافقيه أّن صوم الّدهر وسرده غري مكروه ملن ال خياف منه ضررا، وال يفوت به  -
  .حّقا بشرط فطر يومي العيدين والّتشريق
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وأما إنكاره صلى هللا عليه وسّلم على ابن عمرو بن العاص صوم الّدهر فألنه علم صلى هللا عليه  -
) 8/41) (7/237(  .ى فإنه ضعف يف آخر عمرهوسّلم أنّه سيضعف عنه، وهكذا جر 

)14/43(  

  

  ؟هل األفضل صوم يوم وإفطار يوم -
  .هو أفضل من السرد: اختلف العلماء فيه، فقال املتوّيل من أصحابنا وغريه من العلماء -
 )8/41(  .ويف كالم غريه إشارة إىل تفضيل السرد  -
جوبة " ال صام من صام األبد"وأما حديث  - ن : أحدهافأجيب عنه  أنه حممول على حقيقته 

ذا أجابت عائشة    .يصوم معه العيدين والتشريق، و
  ).41-8/40(.أنه حممول على من تضرر به أو فوت به حقا: والثاين  -

  

  ]:االقتصاد يف الّصوم[ -
قت كيف من يصوم يوما ويفطر يومني؟ قال وددت أّىن طوّ :  "قيل للنّيب صّلى هللا عليه وسّلم -

  )8/50(. معناه وددت أن أّمىت تطوقه: قيل: قال القاضي".  ذاك

 

خري قضاء رمضان ما مل جييء رمضان آخر ملن أفطر بعذر  كمرض وسفر وحيض  - جواز 
  :وحنو ذلك

ومذهب الّشافعي ومجاهري السلف واخللف أن قضاء رمضان يف حق من أفطر بعذر كحيض  -
خريه عن : ادرة به يف أّول اإلمكان، لكن قالواوسفر جيب على الّرتاخي وال يشرتط املب ال جيوز 

  .شعبان اآليت ألنه يؤخره حينئذ إىل زمان ال يقبله وهو رمضان اآليت، فصار كمن أخره إىل املوت



117 
 

ويستحب املبادرة به لالحتياط فيه، فإن أّخره فالصحيح عند احملققني من الفقهاء : قال اجلمهور -
  .على فعله وأهل األصول أنه جيب العزم

وأمجعوا أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية يف تركه عن كل يوم مد من طعام، هذا إذا كان  -
  .متكن من القضاء فلم يقض

فأما من أفطر يف رمضان بعذر مث اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حىت مات فال صوم عليه   -
 .وال يطعم عنه وال يصام عنه

ندب مرتبا متواليا، فلو قضاه غري مرتب أو مفرقا جاز عند وعند ومن أراد قضاء صوم رمضان   -
  ).23-8/21(  .اجلمهور، ألن اسم الصوم يقع على اجلميع

  

  : قضاء الّصوم عن املّيت  -
اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غريه هل يقضى  -

لّصحيح املختار اّلذي نعتقده وهو اّلذي صّححه ا: عنه؟ وللشافعي يف املسألة قوالن مشهوران
أنّه يستحّب لولّيه أن يصوم عنه، ويصح صومه : حمّققو أصحابنا اجلامعون بني الفقه واحلديث

عنه، ويربأ به امليت، وال حيتاج إىل إطعام عنه، وال جيب على الوّيل الصوم عنه، لكن يستحب هذا 
  .تلخيص مذهبنا يف املسألة

لو  - ذن الوّيل : يلّ واملراد  القريب، سواء كان عصبة أو وار أو غريمها، ولو صام عنه أجنيب إن كان 
  .صّح، وإّال فال يف األصحّ 

  ).26-8/23(  .وذهب اجلمهور إىل أنه ال يصام عن مّيت ال نذر وال غريه -
أحد يف وأمجعوا على أنه ال يصلى عنه صالة فائتة وعلى أنه ال يصام عن : قال القاضي وأصحابنا -

  )8/26(  .حياته، وإمنا اخلالف يف امليت وهللا أعلم
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  :صيام التطوّع -

: جواز صوم النّافلة بنية من الّنهار قبل الزوال  وجواز فطر الّصائم نفال من غري عذر، واألوىل إمتامه
  )8/35(  .مذهب اجلمهور أن صوم النافلة جيوز بنية يف النهار قبل زوال الشمس

  

 ]:قطع صوم النافلة[ 

مذهب الشافعي وموافقيه أّن صوم النّافلة جيوز قطعه، واألكل يف أثناء الّنهار ويبطل الّصوم ألنّه  -
ولكن كل القائلني والشافعي معهم . نفل فهو إىل خرية اإلنسان يف االبتداء، وكذا يف الدوام

 .متفقون على استحباب إمتامه
  )8/35(  .أن ال قضاء على من أفطره بعذر وهللا أعلموأمجعوا على : قال ابن عبد الربّ  -

  

  :صيام النيب صلى هللا عليه و سلم يف غري رمضان واستحباب أن ال خيلي شهرا من صوم -
وصوم النفل غري خمتص بزمان معّني بل كل الّسنة صاحلة له . يستحب أن ال خيلى شهرا من صيام -

  .إال رمضان والعيد والتشريق
 .أي غالبه.وم شعبان كله كان يصومه إال قليالكان يص: قول عائشة  -
  .يف ختصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد؛ وقيل غري ذلك: وقيل -
سيأتى قريبا يف احلديث اآلخر أن أفضل الصوم بعد رمضان صوم احملرم فكيف أكثر : فإن قيل  -

رم إال يف آخر احلياة قبل التمكن من منه يف شعبان دون احملرم؟ فاجلواب لعّله مل يعلم فضل احمل
  .صومه، أو لعّله كان يعرض فيه أعذار متنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغريمها

  ).37-8/36(  . وإّمنا مل يستكمل غري رمضان لئال يظن وجوبه: قال العلماء  -
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ا ننهى عن الصوم املعتاد ال يدخل يف النهي، وإمن: ؟قال املازريّ هل ينهي عن صوم آخر شعبان -
  )8/54(.  غري املعتاد وهللا أعلم

  

  ]ال يسّن صوم رجب بعينه[ -
ي وال ندب لعينه ولكن أصل الصوم مندوب إليه، ويف سنن أيب داود  - ومل يثبت يف صوم رجب 

ورجب أحدها وهللا  "ندب إىل الّصوم من األشهر احلرم"أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم 
  )8/39(.   أعلم

  

م من شوال إتباعا لرمضانوأن ذلك يكون كصيام الّدهراستحبا -   :ب صوم سّتة أ
  .يستحّب صوم هذه الستة يف مذهب الشافعي وأمحد وداود وموافقيهم -
واألفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فإن فرّقها أو أّخرها عن أوائل : قال أصحابنا -

  .يصدق أنّه أتبعه ستّا من شوالشوال إىل أواخره حصلت فضيلة املتابعة ألنّه 
وإمنا كان ذلك كصيام الدهر ألّن احلسنة بعشر أمثاهلا فرمضان بعشرة أشهر والستة : قال العلماء  -

  )8/56(  .بشهرين، وقد جاء هذا يف حديث مرفوع يف كتاب النسائي

  

  ]:صوم يوم عرفة[ -
  ."الىت بعده صيام يوم عرفة أحتسب على هللا أن يكفر السنةاّلىت قبله والّسنة" -
  .يكّفر ذنوب صائمه يف الّسنتني: معناه  -
ا الصغائر وإن مل تكن صغائر يرجى الّتخفيف من الكبائر فإن مل يكن رفعت : قالوا  - واملراد 

  ).51-8/50(.   درجات
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  :صوم عشر ذي احلجة -
لعشر هنا: قال العلماء - م الّتسعة من أّول ذي احلجة: واملراد    .األ
 صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبا شديدا السيما التاسع منها، فليس يف: وقالوا -

  )8/71(    .وهو يوم عرفة

  

 :استحباب الفطر للحاّج بعرفات يوم عرفة 

مذهب الّشافعي ومجهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج، لفطر الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم 
حلاج يف    )8/2(  .آداب الوقوف ومهمات املناسكفيه، وألنه أرفق 

  

 :فضل صوم احملّرم -
أفضل الشهور للصوم هو احملّرم، وجنيب عن إكثار الّنىب ملسو هيلع هللا ىلص من صوم شعبان دون احملرم، وذكر  -

  .لعّله إمنا علم فضله يف آخر حياته: أحدمها: فيه جوابني
  )8/55(. ض أو غريمهالعّله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مر : والثاىن  -

  
  :صوم يوم عاشوراء  -

  .اتفق العلماء على أّن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب -
كان : واختلفوا يف حكمه يف أول اإلسالم حني شرع صومه قبل صوم رمضان، فقال أبو حنيفة  -

أنه مل يزل سنة من : واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهني مشهورين أشهرمها عندهم. واجبا
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حني شرع ومل يكن واجبا قط يف هذه األمة ولكنه كان متأكد االستحباب، فلما نزل صوم 
 )1/169(  )8/4(  .با دون ذلك االستحبابرمضان صار مستح

أن يوم عاشوراء كانت اجلاهلية من كفار قريش وغريهم واليهود : واحلاصل من جمموع األحاديث -
  .يصومونه وجاء اإلسالم بصيامه متأكدا مثّ بقي صومه أخّف من ذلك التأكد وهللا أعلم

كه مث قدم املدينة فوجد اليهود يصومونه فصامه والّنّيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يصومه كما تصومه قريش يف م -
  ).11-8/9(.   أيضا بوحي أو تواتر أو اجتهاد ال مبجرد أخبار آحادهم وهللا أعلم

ذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف إىل أن عاشوراء هو اليوم أّي يوم يصام يف عاشوراء؟  -
  .العاشر من احملرم

ي وأصحابه وأمحد وإسحاق وآخرون يستحب صوم قال الشافع ]:صوم التاسع مع العاشر[  -
  .التاسع والعاشر مجيعا ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص صام العاشر ونوى صيام التاسع

ليهود يف إفراد العاشر: قال بعض العلماء - . ولعل السبب يف صوم التاسع مع العاشر أن ال يتشبه 
)8/12-13.(  

 :من أكل يف عاشوراء فليكّف بقّية يومه -
كل أو أكل فليمسك بقية يومه  - من كان نوى الصوم فليتم صومه ومن كان مل ينو الّصوم ومل 

حرمة لليوم كما لو أصبح يوم الشك مفطرا مث ثبت أنه من رمضان جيب إمساك بقية يومه حرمة 
  )8/13(.  لليوم

  

م من كّل شهر - ّ  :استحباب صيام ثالثة أ

م البيض، وهياتفق العلماء على استحبابه، ويستحّب   الثّالث عشر والرابع عشر واخلامس : كون الثالثة أ
  ).52-8/51(    )8/49(  .عشر

  

م املنهّي عن صيامها[   ]:األّ
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 :حترمي صوم يومي العيد -
وقد أمجع العلماء على حترمي صوم هذين اليومني بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوّع أو   -

  .كّفارة أو غري ذلك
  .ال ينعقد نذره وال يلزمه قضاؤمها: تعّمدا لعينهما قال الشافعي واجلمهورولو نذر صومهما م  -
م التشريق ال جيب قضاؤه يف األصح وهللا أعلم -   ).16-8/15(  .وكذلك لو صادف أ

  

م أكل وشرب وذكر  عز و جل  - ّ ا أ ّ م الّتشريق وبيان أ ّ   :حترمي صوم أ
  .هب الشافعيوال يصّح صومها حبال وهو أظهر القولني يف مذ -
جيوز صومها للمتمتع إذا مل جيد اهلدى : وقال مالك واألوزاعى وإسحاق والشافعي يف أحد قوليه -

مل يرّخص : "وال جيوز لغريه، واحتج هؤالء حبديث البخاري يف صحيحه عن ابن عمر وعائشة قاال
م الّتشريق أن يصمن إّال ملن مل جيد اهلدى ّ   ".يف أ

 ]:صيام عادم اهلدي[

م يف احلج وسبعة اذا رجع فهو موافق لنص كتاب هللا تعاىل، فمن  - مل جيد هد فليصم ثالثة أ
وجيوز صوم يوم عرفة منها لكن األوىل أن يصوم الّثالثة  وجيب صوم هذه الثالثة قبل يوم النحر

حلج بعد فراغه من العمرة، فإن صامها بعد فراغه من  قبله واألفضل أن ال يصومها حّىت حيرم 
حلج أجزأه على املذهب الصحيح عندا  .لعمرة وقبل اإلحرام 

لعمرة وقبل فراغها مل جيزه على الّصحيح  -   .وإن صامها بعد اإلحرام 
م التشريق ففي صحته قوالن مشهوران   - فإن مل يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها يف أ

  .الّدليل جوازهوأصّحهما من حيث أنه ال جيوز؛ : للشافعى، أشهرمها يف املذهب
  .ولو ترك صيامها حىت مضى العيد والتشريق لزمه قضاؤها عند -
لرجوع خالف، الصحيح يف مذهبنا: وأما صوم السبعة - أنه إذا رجع : فيجب إذا رجع، ويف املراد 

  .إىل أهله، وهذا هو الصواب هلذا احلديث الصحيح الصريح
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م؛ ولو مل يصم الثالثة وال السبعة حىت عاد إىل وطنه -   لزمه صوم عشرة أ
والصحيح أنه . ال جيب: ويف اشرتاط التفريق بني الثالثة والسبعة اذا أراد صومها خالف، قيل  -

م، ومسافة الطريق بني مكة ووطنه وهللا أعلم ربعة أ  .جيب التفريق الواقع يف األداء وهو 
)8/210-211.( 

  

  :كراهة إفراد يوم اجلمعة بصوم ال يوافق عادته   -
لّصوم إال أن يوافق عادة له  قول  - مجهور أصحاب الشافعي وموافقيهم هو كراهة إفراد يوم اجلمعة 

ن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا فوافق يوم  فإن وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له 
  )20-8/18(.   اجلمعة مل يكره

لليايل ويومها بصوم كما تقدم وهذا ورد الّنهي الصريح عن ختصيص ليلة اجلمعة بصالة من بني ا -
  )8/20(  .متفق على كراهيته

  ]:   ي الزوجة عن صوم التطوّع بدون إذن زوجها[ 

ذنه -   )8/22(. وقد اتفق العلماء على أن املرأة ال حيل هلا صوم التطوع وزوجها حاضر إال 
  .وهذا الّنهي للتحرمي صرّح به أصحابنا -
م وحّقه فيه واجب على الفور فال يفوته بتطوّع   - ا يف كّل األ وسببه أّن الّزوج له حّق االستمتاع 

  .وال بواجب على الرتاخي
  )7/115(  .أّما إذا كان مسافرا فلها الّصوم ألنّه ال يتأّتى منه االستمتاع إذا مل تكن معه -

  

-  

  ]صيانة الصيام من القوادح[
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طعام ومل يرد اإلفطار أو شومت أو قوتل أن يقول إين صائم وأنه ينّزه ندب الّصائم إذا دعي إىل  -
  :صومه عن الرفث واجلهل وحنوه

حلضور  -أي الّداعي-فإن مسح له - حلضور سقط عنه احلضور وإن مل يسمح وطالبه  ومل يطالبه 
الصوم لزمه احلضور وليس الصوم عذرا يف إجابة الدعوة، ولكن اذا حضر ال يلزمه األكل ويكون 

  .عذرا يف ترك األكل خبالف املفطر فإنه يلزمه األكل على أصح الوجهني عند
  .والفرق بني الصائم واملفطر منصوص عليه يف احلديث الّصحيح  -
فقال أصحابنا إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له : وأما األفضل للصائم  -

  .الفطر، وإال فال
  .صوما واجبا حرم الفطر هذا إذا كان صوم تطوّع فإن كان  -
  ).29- 8/27(. ي الصائم عن الرفث وهو السخف وفاحش الكالمو -

ظهار نوافل العبادة من الّصوم والّصالة وغريمها إذا دعت إليه حاجة، :  خامتة س  وال 
  )8/29(  .واملستحّب إخفاؤها إذا مل تكن حاجة

******************************************************  

  

  ]الّذبح: ذات الّصلة: [الّصيد

لكالب املعّلمة - يباح االصطياد، وقد أمجع املسلمون عليه وتظاهرت عليه دالئل : الّصيد 
  .الكتاب والسّنة واإلمجاع

به فكرهه مالك وأجازه واختلفوا فيمن اصطاد لّلهو ولكن قصد تذكيته واالنتفاع : قال القاضي -
فإن فعله بغري نّية التذكية فهو حرام ألنّه فساد يف األرض وإتالف : الّليث وابن عبداحلكم، قال

  .نفس عبثا
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  ]الّتسمية عن اإلرسال[ -
لّتسمية على إرسال الّصيد، وقد أمجع املسلمون على الّتسمية عند اإلرسال على  - ورد األمر 

  .الصيد وعند الّذبح والّنحر
  )13/73(.    الّذبح: راجع] وهل التسمية واجبة أم سّنة؟[ -

  

  ]هل يصطاد جبميع أنواع الكالب؟[ -
. يباح الّصيد جبميع الكالب املعّلمة من األسود وغريه، وبه قال الشافعي ومجاهري العلماء -

)13/74(  

  

لكالب[ -   ]:شروط االصطياد 

  .ونه كلبا معّلمايشرتط يف حّل ما قتله الكلب املرسل ك: أن يكون معّلما  -1
ويشرتط اإلرسال فلو أرسل غري معّلم أو اسرتسل املعّلم بال إرسال مل حيّل ما قتله، فأّما غري   -2

املعّلم فمجمع عليه، وأّما املعّلم إذا اسرتسل فال حيّل ما قتله عند وعند العلماء كافّة، إّال ما 
حته، وإّال ما حكاه ابن املنذر عن ع طاء واألوزاعي أنّه حيّل إن كان حكي عن األصم من إ

  )13/74(  .صاحبه أخرجه لالصطياد

  . وما أخذه اّلذي ليس مبعّلم فأدرك ذكاته فيباح أكله، هذا جممع عليه أنه ال حيّل ال بذكاة

)13/80-81.(  

  :أن ال يشاركه كلب آخر -3



126 
 

من أهل  ال حيّل إذا شاركه كلب آخر، واملراد كلب آخر اسرتسل بنفسه أو أرسله من ليس هو -
  .الذّكاة أو شككنا يف ذلك، فال حيّل أكله يف كّل هذه الّصور

.  فإن حتّققنا أنّه إّمنا شاركه كلب أرسله من هو من أهل الذّكاة على ذلك الّصيد حلّ   -
)13/74)(13/78(  

إذا حصل الّشّك يف الذّكاة املبيحة للحيوان مل حيّل ألّن األصل حترميه،  :ضابط مهّم يف هذا الباب -
  )13/78(.  وهذا ال خالف فيه

  

كل من الّصيد -4   : أن ال 

حته بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا، وإذا أكل منه مل  - مينع أكل ما أكلت منه اجلارحة، وإّمنا إ
حته، واألصل حترميه   .نعلم أنّه أمسك لنا أم لنفسه، فلم يوجد شرط إ

املعّلمة من الكالب والّسباع وأكلت منه فهو إذا قتلته اجلارحة : وقال الّشافعّي يف أصّح قوليه -
  .وبه قال أكثر العلماء حرام،

  .وإذا أكل منه بعد أن قتله وخاله وفارقه ّمث عاد فأكل منه، فهذا ال يضّر وهللا أعلم -
.  وأّما جوارح الّطري إذا أكلت ممّا صادته فاألصح عند أصحابنا والرّاجح من قول الّشافعي حترميه  -

)13/75-77.(  
  ]قتل الكلب يغين عن الّذبح[ -
ه ذكاة شرعية مبنزلة ذبح احليوان اإلنسّي، وهذا جممع عليه - ّ   .أخذ الكلب الّصيد وقتله إ
ولو مل يقتله الكلب لكن تركه ومل تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت ومل يبق زمان ميكن صاحبه حلاقه   -

  .وذحبه فمات حلّ 
  . ني على حلقه لريحيهويستحب إمرار الّسك: قال أصحابنا وغريهم -
لذّكاة وهو جممع عليه -   ).78-13/77(.   وإذا أدرك ذكاته وجب ذحبه ومل حيّل إّال 

  )13/79(. وهذا متفق على حترميه:  أن ال يسقط الّصيد يف ماء -5



127 
 

  

لّرمي[ -   ]االصطياد 
ملعراض فقتل الّصيد حبّده حّل وإن قتله بع: مذهب الشافعي واجلماهري - رضه مل أنّه إذا اصطاد 

  .حيلّ 
لعني املهملة -واملعراض - وهى خشبة ثقيلة أو عصا يف طرفها حديدة، وقد تكون  -بكسر امليم و

  .بغري حديدة، هذا هو الصحيح يف تفسريه
) 13/75(. ال حيّل صيد البندقية مطلقا حلديث املعراض، ألنّه كّله رّض ووقذ: وقال اجلماهري -

)13/77(  
م ما مل يننت[  - ّ س بغياب الّصيد إىل ثالثة أ   ]: ال 
وإذا أثّر جرحه فغاب عنه فوجده ميتا وليس فيه أثر غري سهمه حّل، وهو أحد قويل الّشافعي  -

  .حيرم وهو األصّح عند أصحابنا: ومالك يف الصيد والّسهم، والثّاين
ىل األحاديث واألّول أقوى وأقرب إحيرم يف الكلب دون الّسهم، : والثّالث  -

  )13/79(.الصحيحة
  )13/81(  .والّنهي عن أكله للّننت حممول على التّنزيه ال على الّتحرمي -

 

******************************************************** 
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  حرف الّضاد

******************************************************************  

حة الّضبّ  - األطعمة: راجع: الّضب   .إ

******************************************************************  

  

 :الّضحك

جيوز الّضحك وليس مبكروه يف بعض املواطن، وال مبسقط للمروءة إذا مل جياوز به احلّد املعتاد من  -
  )6/197) (3/40(  .أمثاله يف مثل تلك احلال وهللا أعلم

  ).134-14/133(    .األمر املدهش ال يالم بهالّضحك من و -

***********************************************************************  

  

: الّنهي عن ضرب احليوان يف وجهه وومسه فيه، التيمم، اجلاهلية: تعزير، احليوان: ديب: راجع: ضرب
جواز ضرب الكافر اّلذي ال : [ية، اجلهادحترمي ضرب اخلدود وشّق اجليوب والّدعاء بدعوى اجلاهل

الّرخصة يف الّلعب اّلذي ال معصية فيه يف : ، الوجه، العشرة، العيدين]عهد له الستخراج األسرار منه
م العيد   .أ

***********************************************************************  
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  .اكن عديدةوستمّر بك أيضا يف أم. املصلحة: راجع: ضرر

***********************************************************************  

  

  :الّضرطة

لضرطة بقوله[   ]إالم يضحك أحدكم ممّا يفعل؟: وعظه عن الضحك 

وفيه الّنهي عن الّضحك من الّضرطة يسمعها من غريه بل ينبغي أن يتغافل عنها ويستمّر على   -
ان فيه من غري التفات وال غريه، ويظهر أنه مل يسمع، وفيه حسن األدب حديثه واشتغاله مبا ك

  ) 17/188(. واملعاشرة

***********************************************************************  

  

  .ستمّر بك مسائل كثرية أبيحت للضرورة  يف مباحث خمتلفة: ضرورة

***********************************************************************  

  

  ].البدعة، القتل، الكفر، اخلوارج، الشيعة، الكبائر، الظلم: ذات الصلة: [الضاللة

  ]إمث من دعا إىل الّضاللة[

  )12/109(  .من كان سببا لضاللة أو سبب منع من هداية كان آمثا
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*********************************************************************  

  

  ]الوليمة : ذات الصلة: [الّضيافة

  )9/217(. وذكر األنواع. .....:الضيافات مثانية أنواع: قال أصحابنا وغريهم -
ا من متأكدات اإلسالم - ّ   .وقد أمجع املسلمون على الّضيافة وأ
  .هي سّنة ليست بوجبة: مثّ قال الشافعي واجلمهور  -
م، وال حيّل للّضيف أن  - يقيم عنده بعد الّثالث حّىت يوقعه يف اإلمث، وهذا إذا أقام وهي ثالثة أ

  .بعد الثالث من غري استدعاء من املضيف
دة أما إذا استدعاه  - لز س  دة إقامته أو علم أو ظّن أنه ال يكره إقامته، فال    .وطلب ز
د  - ا حرج أم ال؟ ال حتّل الز دة ويلحقه  ذنهفلو شك يف حال املضيف، هل تكره الز   .ة إال 

)12/31(   )2/18-19.(  

واختلفوا هل الضيافة على احلاضر والبادي؟ أم على البادي خاصة؟ فذهب الشافعى رضى هللا  -
ا عليهما: عنه وحمّمد بن احلكم ّ   .إىل أ

وقد تتعّني الّضيافة ملن اجتاز حمتاجا وخيف عليه، وعلى أهل الذمة إذا اشرتطت عليهم، هذا   -
  )12/32().  19-2/18(    .كالم القاضي

  ]:إكرام الوفد[

جازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطبيبا لنفوسهم وترغيبا لغريهم من  - أمر صّلى هللا عليه وسّلم 
م وحنوهم وإعانة على سفرهم   .املؤلفة قلو

سواء كان الوفد مسلمني أو كفارا ألن الكافر إمنا يفد غالبا : قال العلماء: قال القاضي عياض  -
  )11/94(    .تعلق مبصاحلنا ومصاحلهمفيما ي
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  ]إكرام نزل الّضيف[

ذكر كراهة أيب أيّوب لعلوه ومشيه فوق رأس رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم وأّن الّنّيب صّلى هللا   -
  . عليه وسّلم حتّول إىل العلو

  )14/10(  .إجالل أهل الفضل واملبالغة يف األدب معهم: وفيه -

  ]املرأة املتزّوجةجواز أكل الّضيف من مال [

جيوز أكل الّضيف عند املرأة املزوجة ممّا قّدمته له إال أن يعلم أنه من مال الّزوج ويعلم أنّه يكره  -
  )13/58(    .أكله من طعامه

  

  :إكرام الّضيف وفضل إيثاره   -

يّسر إن أمكنه ينبغي لكبري القوم أن يبدأ يف مواساة الّضيف ومن يطرقهم بنفسه فيواسيه من ماله أّوال مبا يت 
  ).14-14/13)   (14/12(  .مثّ يطلب له على سبيل الّتعاون على الّرب والّتقوى من أصحابه

لطّعام وحنوه من أمور الّدنيا وحظوظ الّنفوس   )14/12(.  وقد أمجع العلماء على فضيلة اإليثار 

  

  : طعام للّتابعما يفعل الّضيف إذا تبعه غري من دعاه صاحب الطّعام واستحباب إذن صاحب ال
ب دار صاحب الطعام أعلمه  ذن له وينهاه، وإذا بلغ  املدعّو إذا تبعه رجل بغري استدعاء ينبغي له أن ال 
ذن له إن مل يرتتب على حضوره مفسدة،  فإن  به ليأذن له أو مينعه، وأّن صاحب الطّعام يستحب له أن 

ذن له، وينبغي أن يتلطف يف رّده ولو أعطاه شيئا من الطّعام إن   خيف من حضوره شيء من األذى مل 
  )13/208(.  كان يليق به ليكون رّدا مجيال كان حسنا
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ّما ويستحّب االجتماع على الطّعام .  وجيوز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك ويتحّققه حتّققا 
)13/210)(13/212(  

  ]ترحيب الضيفان[

كلمتان معروفتان للعرب، ومعناه صادفت رحبا وسعة وأهال :   مرحبا وأهال :ذه الكلمات -
م   .نس 

ذا القول وشبهه وإظهار السرور بقدومه وجعله أهال لذلك كّل هذا  - ويستحّب إكرام الّضيف 
  )13/212(    .وشبهه إكرام للّضيف

  )13/219(. ينطلق صاحب الطّعام بني يدي الضيفان وخيرج ليتلقاهم -

  ]الفرح مبجيء الضيف[

لضيف يف وجهه ومحد هللا تعاىل وهو يسمع على حصول هذه النعمة والثناء  يستحّب إظهار البشر والفرح 
  )13/213(. على ضيفه إن مل خيف عليه فتنة، فإن خاف مل يثن عليه يف وجهه

  ]تقدمي الفواكه قبل الطّعام[ 

  )13/213(    .ويستحّب تقدمي الفاكهة على اخلبز والّلحم وغريمها

  ]ادرة إىل جتهيز الضيافة وعدم الّتكّلفاملب[ 

تستحّب املبادرة إىل الّضيف مبا تيسر وإكرامه بعده بطعام يصنعه له ال سّيما إن غلب على ظنّه  -
  .حاجته يف احلال إىل الطعام وقد يكون شديد احلاجة إىل التعجيل

بيت مشّقة وقد كره مجاعة من السلف التكلف للضيف وهو حممول على ما يشّق على صاحب ال -
  )13/213(    .ظاهرة

  ]قيام أهل البيت برعاية الّضيفان إذا اشتغل عنهم صاحب البيت[
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مورهم ويسّد مسّده   .جيوز ذهاب من عنده ضيفان إىل أشغاله ومصاحله إذا كان له من يقوم 

  ]وهل الضيفان ينتظرون صاحب البيت؟[ 

املضيف من تعجيل طعام وتكثريه وغري ذلك من أموره والّصواب للّضيف أن ال ميتنع ممّا أراده : قال العلماء
  .إّال أن يعلم أنّه يتكّلف ما يشّق عليه حياء منه فيمنعه برفق ومىت شّك مل يعرتض عليه ومل ميتنع

)14/18(  

لّضيف[    ]الغضب إذا استخّف 

  )14/21(.  وكان أبو بكر  يغضب النتهاك احلرمات والتقصري يف حّق ضيفه وحنو ذلك

  ]أكل أهل البيت بعد الّضيف[

  )13/222(  .يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد فراغ الّضيفان وهللا أعلم

  

  .يستحّب دعاء الضيف ألهل الطّعام وطلب الّدعاء من الّضيف الّصاحل وإجابته إىل ذلك

  )13/226(.  ودعاء الضيف بتوسعة الرزق واملغفرة والرمحة

  ]الّضيف من تناول الطّعام والّشراب لصيام أو لعذر آخرامتناع [

  )16/9(. للّضيف االمتناع من الطّعام والّشراب الذي حيضره املضيف إذا كان له عذر من صوم أو غريه

********************************************************* 
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  حرف الطّاء

*****************************************************************  

  :الطّائفة املنصورة

إن مل يكونوا أهل احلديث فال أدري من : وقال أمحد بن حنبل. هم أهل العلم: هذه الطّائفة فقال البخاريّ 
  .احلديث إّمنا أراد أمحد أهل السنة واجلماعة ومن يعتقد مذهب أهل: قال القاضي عياض. هم

وحيتمل أّن هذه الطائفة مفرّقة بني أنواع املؤمنني، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم : قلت 
هون عن املنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من اخلري، وال يلزم أن  ملعروف و حمّدثون، ومنهم زهاد وآمرون 

  ).67-13/66(  .يكونوا جمتمعني بل قد يكونون متفرقني يف أقطار األرض

  ************************************************************  

  

  :الطّاعون

  ]حقيقة الطّاعون وعدم الفرار منه والقدوم عليه[

ط أو األيدي أو األصابع : وأّما الطّاعون - فهو قروح خترج يف اجلسد فتكون يف املرافق أو اآل
رج تلك القروح مع هليب ويسوّد ما حواليه أو خيضّر وسائر البدن، ويكون معه ورم وأمل شديد، وخت

 .أو حيمّر محرة بنفسجية كدرة، وحيصل معه خفقان القلب والقيء
ء  - هو كل مرض عام، والّصحيح اّلذي قاله : هو الطّاعون، وقال: فقال اخلليل وغريه :وأّما الو

اجلهات، ويكون خمالفا  أنه مرض الكثريين من النّاس يف جهة من األرض دون سائر: احملّققون
للمعتاد من أمراض يف الكثرة وغريها، ويكون مرضهم نوعا واحدا خبالف سائر األوقات، فإّن 

 .أمراضهم فيها خمتلفة
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  .وكان عذا خمتّصا مبن كان قبلنا، وأّما هذه األمة فهو هلا رمحة وشهادة -
س به،  ومينع القدوم على بلد الطّاعون ومينع اخلروج منه فرارا من ذلك، - أما اخلروج لعارض فال 

ه هو مذهبنا ومذهب اجلمهور ا، وّتسليما لقضاء هللا . وهذا الذى ذكر احرتازا من املكاره وأسبا
 . عند حلول اآلفات

  ).207-14/204(  .واتّفقوا على جواز اخلروج بشغل وغرض غري الفرار  -

  

  ]وقفة مع رواية تدّل على ضّد املطلوب [

هنا غلط من " إّال "إّن لفظة : وقال مجاعة".   ال خيرجكم إّال فرار منه: "ضريف رواية أيب النّ  -
ت   ).208-14/207(.... الرّاوي، والّصواب حذفها كما هو املعروف يف سائر الّروا

لّتحصن من سالح  - الحتياط واحلزم وجمانبة أسباب اهلالك، كما أمر سبحانه  وهللا تعاىل أمر 
.، وإن كان كّل واقع فبقضاء هللا وقدره الّسابق يف علمهالعدّو وجتّنب املهالك

  )14/211)(14/212(  

  **************************************************************  

  :الطّاغوت

  .الطّاغوت كّل ماعبد من دون هللا تعاىل: قال الّليث وأبو عبيدة والكسائي ومجاهري أهل الّلغة -
  .الطّاغوت الّشيطان، وقيل هو األصنام: وقال ابن عبّاس ومقاتل والكلّيب وغريهم  -
  )3/18(  .وهو مشتّق من طغى: قال الّنحويّون -

  

  ]:الطّغيان[ - 
اوزة للحد، ومنه: فالطغيان -   )11/108(.  أي جاوز احلدّ } ملا طغى املاء{: قوله تعاىل: ا
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  ***********************************************************  

  

  :الطبّ 

  ).149-12/148(. ثبتت املداواة ومعاجلة اجلراح، وال يقدح يف التوكل]الّتداوي ال يقدح يف الّتوّكل[

يرى بعض الّناس أّن الّتداوي مكروه ومعظم العلماء : -بتصّرف-قال اإلمام أبو عبد هللا املازريّ  -
فعة بطبعها من دون تفويض األمر إىل هللا .خالف ذلكعلى  واملكروه هو اعتقاد أّن األدوية 
 . تعاىل

-3/90(  .وتطّبب الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم وفعله ليبّني لنا اجلواز وهللا أعلم:وقال القاضي
91.(  

  

  :لكّل داء دواء واستحباب الّتداوي  - 
رى الطبيعّي، واملداواة رّده إليه، وحفظ الّصّحة املرض هو خروج اجلسم ع: األطباء يقولون - ن ا

ملوافق من األدوية املضادة  صالح األغذية وغريها، ورده يكون  بقاؤه عليه، فحفظها يكون 
إمنا ذلك لفقد العلم حبقيقة : وإن وجد كثريون من املرضى يداوون فال يربءون، فيقال. للمرض

  )14/192(  .املداواة ال لفقد الّدواء
  )14/191(.   ويستحّب الّدواء وهو مذهب أصحابنا ومجهور الّسلف وعاّمة اخللف -
شرطة حمجم أو شربة عسل أو لذعة  :وذكر بعض األطبّاء يف قوله صّلى هللا عليه وسّلم: قال -

  )14/197(    .أنّه إشارة إىل مجيع ضروب املعافاة وهللا أعلم" بنار
  .راض االمتالئية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغميةوهو من بديع الّطب عند أهله، ألّن األم -
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ملسهل   - إلسهال  فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الّدم، وإن كانت من الّثالثة الباقية فشفاؤها 
  .الالئق لكّل خلط منها

  .   فآخر الطب الكيّ  وذكر الكّي ألنّه يستعمل عند عدم نفع األدوية املشروبة وحنوها، - 

)14/192-193.(  

  

  ]يف القسط سبعة أشفية[ - 

فقد أطبق األطبّاء يف كتبهم على أنّه يدّر الّطمث والبول " فيه سبعة أشفية: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم
وينفع من الّسموم وحيّرك شهوة اجلماع ويقتل الّدود وحّب القرع يف األمعاء إذا شرب بعسل، ويذهب 

  .بدر املعدة والكبد ويرّدمها، ومن ّمحى الورد والربع وغري ذلكالكلف إذا طلي عليه، وينفع من 

)14/196(  

  

  ]منافع احلّبة الّسوداء[

  ".إّن يف احلبة الّسوداء شفاء من كّل داء إّال الّسام"

فيحمل أيضا على العلل الباردة على حنو ماسبق يف القسط، وهو صّلى هللا عليه وسّلم قد يصف   -
  .حوال أصحابه حبسب ما شاهده من غالب أ

وذكر األطبّاء يف منفعة احلّبة الّسوداء اّليت هي الشونيز أشياء كثرية وخواص : قال القاضي عياض  -
  ).197-14/196(  .عجيبة يصّدقها قوله صّلى هللا عليه وسّلم فيها

 )14/201(  .هذا هو الّصواب املشهور اّلذي ذكره اجلمهور. الّشونيز: واحلّبة السوداء -
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  ]ترك الكّي أفضل[ - 
عمران بن احلصني رضى هللا عنه كانت به بواسري فكان يصرب على املهّمات وكانت املالئكة تسّلم  -

  )8/206(  .عليه فاكتوى فانقطع سالمهم عليه مث ترك الكّي فعاد سالمهم عليه
  )14/198(  : وانظر جواز الكّي يف -

  

ملاء البارد -    عالج احلّمى 
ا كانت ت - ملاء فتصّبه ىف جيبها وتقولعن أمساء أ ملرأة املوعوكة فتدعو  إن رسول هللا صلى : ؤتى 

ملاء: "هللا عليه وسّلم قال   " .أبردوها 
  )14/198(.   ولوال جتربة أمساء واملسلمني ملنفعته ملا استعملوه: قال القاضي -

  

لّلدود[ -    ]العالج 
الّلدود بفتح الّالم هو الّدواء اّلذي يصّب يف أحد جانيب فم املريض ويسقاه أو : قال أهل الّلغة -

صبع وغريها وحيّنك به   )14/199(.  يدخل هناك 

  

لعود اهلنديّ [ -    ]عالج العذرة 
لّذال املعجمة، وهي وجع يف احللق يهيج من الّدم، يقال : فقال العلماء: العذرة - هي بضّم العني و

  . يف عالجها عذرته فهو معذور
خذ املرأة خرقة فتفتلها فتال شديدا وتدخلها يف أنف الصىب : وعادة النساء ىف معاجلة العذرة - أن 

  .وتطعن ذلك املوضع فينفجر منه دم أسود، ورّمبا أقرحته، وذلك الطّعن يسّمى دغرا وغدرا
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ن: والعود اهلندي -   ).201-14/200(  .يقال له القسط والكست لغتان مشهور

  

لغمز" -   ".فال تعذبوا صبيانكم 
لقسط البحري وهو العود : معناه - ال تغمزوا حلق الصيب بسبب العذرة وهو وجع احللق بل داووه 

  ).243-10/242(  . اهلندي

  

لّتلبينة[ -    ]العالج 
  .ورّمبا جعل فيها عسل: فبفتح الّتاء وهي حساء من دقيق أو خنالة، قالوا :وأّما الّتلبينة -
لّلنب لبياضها ورقّتها: قال اهلرواي وغريه -   .مسيت تلبينة تشبيها 
  ).203-14/202(  .وتستحّب الّتلبينة للمحزون -

  

لعسل[ -    ]عالج اإلسهال 
ا {املراد قوله تعاىل ". صدق هللا وكذب بطن أخيك: "قال صّلى هللا عليه وسّلم  - خيرج من بطو

  )14/203(. وهو العسل} شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للنّاس

  

ملاء[ -   ]عالج الفزع 

  )2/208(. ينبغي أن يصب على الفزع املاء ليسكن فزعه وهللا أعلم
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ا   -    :فضل الكمأة ومداواة العني 
هي من املّن اّلذي أنزل : وقيل ".الكمأة من املّن وماؤها شفاء للعني: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -

  .قيقة عمال بظاهر الّلفظهللا تعاىل على بين إسرائيل ح
والّصحيح بل الّصواب أّن ماءها جمّردا شفاء للعني مطلقا فيعصر ماؤها   كيف يعاجل مبائها؟ -

  ).5-14/3(  .وجيعل يف العني منه

  

ا ليست بدواء -  ّ خلمر وبيان أ   :حترمي الّتداوي 
ا ليست .  حيرم اّختاذ اخلمر وختليلها  - ا ألّ ا ليست بدواء فيحرم الّتداوي  ّ وجاء الّتصريح 

ا، وكذا حيرم  بدواء فكأنّه يتناوهلا بال سبب، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنّه حيرم الّتداوي 
ا للعطش   .شر

ا  وأّما إذا غّص بلقمة ومل جيد ما يسيغها به إّال مخرا فيلزمه  - ا ألّن حصول الّشفاء  اإلساغة 
  )13/153(  .حينئذ مقطوع به خبالف الّتداوي وهللا أعلم

  

لنجاسات -    :العالج 

   .يرى أصحابنا أن شرب أبوال اإلبل كان للتداوي وهو جائز، بكّل الّنجاسات سوى اخلمر واملسكرات
)11/154(  

********************************************************************  

  

  



141 
 

  

  :الطّريق
  :قدر الطّريق إذا اختلفوا فيه 

فإن جعل الرجل بعض أرضه اململوك طريقا مسبلة للمارين فقدرها إىل خريته، : قدر الطريق -
  .توسيعها: واألفضل

وإن كان الطريق بني أرض لقوم وأرادوا إحياءها، فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا يف   -
  .قدره جعل سبع أذرع

أما إذا وجد طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فال جيوز ألحد أن يستويل على شيء منه   -
إلحياء حبيث ال   .يضّر املارّين وإن قّل، لكن له عمارة ما حواليه من املوات وميلكه 

ستحقاق االستطراق : قال أصحابنا  - فذا حكمنا  ومىت وجد جادة مستطرقة ومسلكا مشروعا 
  )11/51(  .فيه بظاهر احلال، وال يعترب مبتدأ مصريه شارعا

  :]إماطة األذى عن الّطريق[ - 

  )  16/171)(13/62(.  إماطة األذى عن الطريق وهو كّل مؤذ، وهذه اإلماطة أدىن شعب اإلميان

  :الّنهي عن اجللوس يف الطّرقات وإعطاء الطّريق حّقه  - 

اجتناب : يكره اجللوس على الطّرقات،وينبغي أن جيتّنب ذلك ، ويكّف األذى، ويدخل يف كّف األذى
م املاّرون أو  الغيبة وظّن الّسوء واحتقار بعض املارّين وتضييق الطّريق، وكذا إذا كان القاعدون ممّن يها

م ال جيدون طريقا إّال ذلك املوضعخيافون    .منهم وميتنعون من املرور يف أشغاهلم بسبب ذلك لكو

)14/102(    )14/142-143.(  

  **************************************************************  
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  .األطعمة:راجع: الطّعام

**************************************************************  

  

  :الّطالق

 -طّلقت املرأة وطلقت: هو مشتق من اإلطالق، وهو اإلرسال والّرتك، ومنه طّلقت البالد أي تركتها، ويقال
  )10/60(  .تطلق بضمها فيهما -بفتح الالم وضمها والفتح أفصح

  ]حكم الطالق[

  .بغري سبب لكن يكرهال إمث يف الطالق  -
حرام ومكروه وواجب ومندوب وال يكون مباحا مستوى : الطالق أربعة أقسام: قال أصحابنا -

  .الطرفني
، لكن األوىل تفريقها وأما مجع الطلقات الثالث دفعة -   ).62-10/61(.  فليس حبرام عند

)10/122(  

  :برجعتهاحترمي طالق احلائض بغري رضاها وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر   - 
أمجعت األمة على حترمي طالق احلائض احلائل بغري رضاها، فلو طّلقها أمث ووقع طالقه ويؤمر   -

  .لرجعة، وبه قال العلماء كافة، ودليلهم أمره مبراجعتها، ولو مل يقع مل تكن رجعة
  )10/60(    .هذا مذهبنا. وهذه الرجعة مستحبة ال واجبة -
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  .وحيرم الّطالق يف طهر جامعها فيه - 
حيرم طالقها يف طهر جامعها فيه حىت يتبني محلها لئال تكون حامال فيندم فإذا : قال أصحابنا  -

  .ن احلمل دخل بعد ذلك يف طالقها على بصرية فال يندم فال حترم
ولو كانت احلائض حامال فالصحيح عند وهو نص الشافعي أنه ال حيرم طالقها ألن حترمي   -

ا بوضع الطالق يف احليض إمنا كان  لتطويل العدة لكونه ال حيسب قرءا وأما احلامل احلائض فعد
  )10/61(.  احلمل فال حيصل يف حقها تطويل

  ]هل حيسب الّطالق الواقع يف زمن احليض؟[

فاعتددت بتلك التطليقة اليت طلقت وهي : يعىن البن عمر: قلت: عن أنس بن سريين قال -
ا وإن كنت عجزت واستحمقت: ؟ قالحائض   )10/66(. ما يل ال أعتد 

  

  )10/62(  .الرجعة ال تفتقر إىل رضا املرأة وال وليها وال جتديد عقد

  

  ]االختالف يف معىن األقراء[

  .أن األقراء يف العدة هي األطهار: مذهب الشافعي ومالك وموافقيهما -
مر بطالقهّن يف احليض بل حّرمه  -   .ومعلوم أن هللا مل 
ا تنقضي بقرءين وبعض الثّالث حّىت لو طلقها وقد بقي من  - ألطهار على أ واتّفق القائلون 

  .الطّهر حلظة يسرية حسب ذلك قرءا ويكفيها طهران بعده
ا؟ فاالصح عند أنه مبجرد رؤي - ألطهار مىت تنقضي عد ة الدم بعد الطهر واختلف القائلون 

  ).63-10/62(  .الثالث



144 
 

األقراء هي األطهار وإذا طّلقت يف الطّهر شرعت يف احلال يف األقراء ألّن الطالق املأمور به هو  -
إلمجاع فال تستقبل فيه العدة،  ا إذا طلقت يف احليض ال حيسب ذلك احليض قرءا  يف الطّهر أل

  ).68-10/67(  .أعلم وإمنا تستقبلها إذا طّلقت يف الطّهر وهللا

  

  ]طالق احلامل[ - 
  .وبه قال أكثر العلماء: جيوز طالق احلامل اليت تبّني محلها، وهو مذهب الشافعي، قال ابن املنذر -
لفاظ متصلة ويف : مث مذهب الشافعي ومن وافقه - أن له أن يطلق احلامل ثال بلفظ واحد و

  )10/65(  .أوقات متفرقة، وكل ذلك جائز ال بدعة فيه

  

  )10/106(  .وجيوز طالق الغائب - 

  ]:الوكالة يف الّطالق[

. الّطالق يقع يف غيبة املرأة وجتوز الوكالة يف أداء احلقوق، وقد أمجع العلماء على هذين احلكمني -
)10/96(  

  )10/143(. بيع األمة املزّوجة ليس بطالق وال ينفسخ به الّنكاح وبه قال مجاهري العلماء -

  

  :طالق الثالث  - 
، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأمحد اختلف ال - علماء فيمن قال المرأته أنت طالق ثال

  .يقع الثالث: ومجاهري العلماء من السلف واخللف
  .ال يقع بذلك إال واحدة: وقال طاوس وبعض أهل الظاهر  -
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ا تبني بواحدة: قال قوم من أصحاب ابن عباس - ا أل   .ال يقع الّثالث على غري املدخول 
  ).72-10/70(  .هذا غلط بل يقع عليها الثالث: وقال اجلمهور  -

  

  ]: ما يثبت للبائن والرجعّية من احلقوق[ - 
  واختلف العلماء يف املطلقة البائن احلائل هل هلا النفقة والسكىن أم ال؟  -
  .وقال مالك والشافعي وآخرون جتب هلا السكىن وال نفقة هلا -
  .والنفقةفتجب هلا السكىن  وأما البائن احلامل -
إلمجاعوأما الرجعية   -   .فتجبان هلا 
إلمجاع، واألصح عند وجوب السكىن هلا، فلو كانت  وأما املتوىف عنها زوجها - فال نفقة هلا 

 ).96-10/95(  .حامال فاملشهور أنه ال نفقة كما لو كانت حائال

  )10/106(.  جيوز اخلروج من منزل العدة للحاجة

  

اال حتّل املطّلقة ثال  -    :ملطّلقها حىت تنكح زوجا غريه ويطأها مث يفارقها وتنقضى عد
ا -   .املطّلقة ثال ال حتّل ملطّلقها حّىت تنكح زوجا غريه ويطأها مث يفارقها وتنقضى عد
 .وبه قال مجيع العلماء. فأما جمرد عقده عليها فال يبيحها لألّول  -
ا مث فارقها حّلت لألّول وال يشرتط وطء إذا عقد الثاين عليه: وانفرد سعيد ابن املسيب فقال  -

  .الثّاين
  .واتفق العلماء على أن تغييب احلشفة يف قبلها كاف يف ذلك من غري إنزال املينّ  -
  ).3-10/2(.   ولو وطئها يف نكاح فاسد مل حتل لألول على الصحيح ألنه ليس بزوج  -
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  :]نو الّطالقالّتحرمي ليس بطالق وجتب الكّفارة على من حّرم امرأته ومل ي[ - 

وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته أنت علّي حرام، فمذهب الّشافعّي أنّه إن نوى طالقها   -
كان طالقا وإن نوى الّظهار كان ظهارا وإن نوى حترمي عينها بغري طالق وال ظهار لزمه بنفس 

يلزمه  : أصحهما: فعىالّلفظ كّفارة ميني، وال يكون ذلك ميينا وإن مل ينو شيئا ففيه قوالن للشا
  .كّفارة ميني

هذا إذا قال لزوجته احلرة، أما إذا قاله ألمة فمذهب الشافعي أنه إن نوى عتقها عتقت وإن نوى  -
حترمي عينها لزمه كفارة ميني وال يكون ميينا وإن مل ينو شيئا وجب كفارة ميني على الصحيح من 

  املذهب،
ه وهللا أعلم -   ).74-10/73(  .وأم الولد كاألمة فيما ذكر

  

لّنية   -    :بيان أن ختيريه امرأته ال يكون طالقا إّال 

  .مذهب الشافعي ومجاهري العلماء أّن من خّري زوجته فاختارته مل يكن ذلك طالقا وال يقع به فرقة

)10/79(  

  

لنّية[ -  ا طالق إال  ت الّطالق ال يقع    ]كنا
لنـّّية   - ا طالق إّال  ت الّطالق ال يقع    )15/221(  .كنا
هلك"كلمة  - هذا اللفظ ليس صرحيا يف الّطالق وإّمنا هو كناية وإن مل ينو به الطالق مل  "أحلقي 

  )17/101). (95-17/94(. يقع
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 :]الّطالق املعّلق بزمن[ -

  

م :لو قال - فيها وجهان ألصحابنا أصحهما تطلق يوم عرفة  !لزوجته أنت طالق يف أفضل األ
م السنة فيتعني يوم عرفة، والثاين يوم اجلمعة هلذا ، وهذا إذا مل يكن له نية، فأما إن أراد أفضل أ

م األسبوع فيتعني اجلمعة، ولو قال أفضل ليلة تعينت ليلة القدر وهي عند  وإن أراد أفضل أ
  )6/142(. أصحابنا واجلمهور

  ]طالق املرأة العاصية[

  . ريمها ينبغى له أن يطّلقها وهللا أعلممن عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصالة أوغ -

)14/107-108.(  

  **************************************************************  

  

  .راجع احليض: الّطمث

***********************************************************************  

  

  ]احلج: ذات الصلة: [الّطواف

  ]لكّل من دخل مكةالطّواف مشروع [

لطّواف يف أّول دخول مكة، سواء كان حمرما حبج أو عمرة أو غري حمرم   )12/129(.   االبتداء 
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*******************************************************  
  
  

 املاء، االستطابة، االستجمار، الوضوء، االستنشاق، االستنثار، انتقاص املاء،: ذات الصلة:  [الطهارة

  ].املّين، املذي، الغسل، النجاسة، املسح

  

يقال الوضوء والّطهور بضّم أوهلما إذا أريد به الفعل الذي هو املصدر، : قال مجهور أهل الّلغة -
  )3/99(  .ويقال الوضوء والطهور بفتح أوهلما إذا أريد به املاء الذي يتطهر به

يف الّشطر أن يكون نصفا حقيقيا والطهارة شرط يف صّحة الّصالة فصارت كالّشطر وليس يلزم  -
  )3/100(  .وهذا القول أقرب األقوال

  )3/102(. وقد أمجعت األّمة على أّن الّطهارة شرط يف صّحة الّصالة -

  

  ]:طهارة املاء املستعمل[ - 

  )11/55(. يرى أصحابنا وغريهم طهارة املاء املستعمل يف الوضوء والغسل - 

  ]حكم البصاق وشبهه[

  )5/40(.   خاعة طاهرات، وهذا ال خالف فيه بني املسلمنيوالبزاق واملخاط والن

  : حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 

بول الّصىب يكفي فيه النضح، على  الصحيح املشهور املختار عند أصحابنا، وال يكفى ىف بول اجلارية بل  -
  .البد من غسله كسائر النجاسات



149 
 

ل عليه الّصىب وال خالف ىف جناسته، وقد نقل بعض  واخلالف إّمنا هو ىف كيفية تطهري الشيء اّلذى -
  .أصحابنا إمجاع العلماء على جناسة بول الصىب وأنه مل خيالف فيه إال داود الظاهرى

ملاء مكاثرة ال يبلغ : فهو كما قاله إمام احلرمني واحملققون: وأما حقيقة النضح - أّن النضح أن يغمر ويكاثر 
ن املاء وتردده وتقاطره    .خبالف املكاثرة ىف غريه، وهذا هو الصحيح املختارجر

و الّنضح إمنا جيزي ما دام الصىب يقتصر به على الرضاع أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه جيب  -
  )3/195(  .الغسل بال خالف وهللا أعلم

املفروضة والنّافلة وسجود وأمجعت األّمة على حترمي الصالة بغري طهارة من ماء أو تراب، وال فرق بني الصالة  -
  )3/103(  .الّتالوة والّشكر وصالة اجلنازة 

  )3/103(. ولو صلى حمد متعمدا بال عذر أمث وال يكفر عند وعند اجلماهري -

  

لطهارة -   :استيعاب األعضاء 
  )3/132(  .من ترك جزءا يسريا ممّا جيب تطهريه ال تصّح طهارته وهذا متفق عليه -
  )3/132(. اء طهارته جاهال مل تصّح طهارتهومن ترك شيئا من أعض -
  :فاقد الطهورين - 
املعذور كمن مل جيد ماء وال ترا ففيه أربعة أقوال للشافعي رمحه هللا تعاىل أّصحها عند أصحابنا جيب عليه  -

  .أن يصّلي على حاله وجيب أن يعيد إذا متّكن من الّطهارة
 )3/103(. وهذا القول أقوى األقوال دليالء، واختار املزين أنّه جيب أن يصّلي وال جيب القضا -

 

  :من تيقن الّطهارة مثّ شّك يف احلدث فله أن يصّلي بطهارته تلك -
 .واألشياء حيكم ببقائها على أصوهلا حىت يتيقن خالف ذلك وال يضّر الّشك الطارئ عليها -
حصول هذا الّشّك يف ومن تيّقن الطّهارة وشّك يف احلدث حكم ببقائه على الّطهارة وال فرق بني  -

  .نفس الّصالة وحصوله خارج الصالة هذا مذهبنا ومذهب اجلماهري
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  .ويستحب له أن يتوضأ احتياطا فلوتوضأ احتياطا ودام شكه فذمته بريئة: قال أصحابنا -
وإن علم بعد ذلك أنه كان حمد فهل جتزيه تلك الطهارة الواقعة يف حال الشك؟ فيه وجهان   -

  .عندهم أنه ال جتزيه ألنه كان مرتددا يف نيته وهللا أعلم أصّحهما: الصحابنا
مجاع املسلمني  -   .وأما إذا تيقن احلدث وشك يف الطهارة فإنه يلزمه الوضوء 
وأما إذا تيقن أنه وجد منه بعد طلوع الشمس مثال حدث وطهارة وال يعرف السابق منهما، فإن    -

  .كان ال يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء
األصّح عند مجاعات من احملققني أنه يلزمه الوضوء بكل : وإن عرف حاله ففيه أوجه الصحابنا  -

  ).50-4/49(    .حال

  *********************************************************  

  

  :الطّيب

  :استعمال املسك وأنّه أطيب الطّيب -
هو أطيب الطّيب وأفضله وهو طاهر جيوز استعماله يف البدن والّثوب، وجيوز بيعه، وهذا كّله جممع  -

  )16/178(  )15/8(. عليه

  

  ]كراهية رّد الطيب والّرحيان[ - 
هو كّل نبت مشموم طّيب : قال أهل الّلغة وغريب احلديث يف تفسري هذا احلديث :الّرحيان -

  )15/10(  .ض عليه إّال لعذرويكره رّد الّرحيان ملن عر . الرّيح

  

  ]االستجمار والتّبّخر[ - 
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مر وهو البخور: االستجمار هنا -   .استعمال الطّيب والّتبخر به، مأخوذ من ا
ويستحّب الطّيب للّرجال كما هو مستحّب للّنساء، لكن يستحّب للرجال من الطّيب ما ظهر  -

  .سجد أو غريه كره هلا كّل طيب له ريحفإذا أرادت اخلروج إىل امل: وأّما املرأة. رحيه وخفي لونه
ويتأكد استحبابه للّرجال يوم اجلمعة والعيد عند حضور جمامع املسلمني وجمالس الذّكر والعلم   -

  )15/10(. وعند إرادتة معاشرة زوجته وحنو ذلك وهللا أعلم

  

  ]الّتزعفر[ - 
ي الرجال عن اخللوق  - ألنه شعار الّنساء، وقد ثبت يف الّصحيح النهي عن التزعفر للّرجال وكذا 

لنساء   .ي الرجال عن التشبه 
  )9/216(  .ال جيوز للرجل لبس الثياب املزعفرة: وقال الشافعي وأبو حنيفة -

**********************************************************  

  

  .الّتطري: راجع: الّطرية

************************************************************************  
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  حرف الظّاء

**********************************************************************  

  :الظّاهر

  .وإذا ورد لفظ الشرع ومل مينع من إجرائه على ظاهره عقل وال شرع وجب محله على ظاهره 

لظّاهر حّىت يتبّني خالفهو  ) 16/136(   )15/137(.  حيكم 

***********************************************************************  

ر الّدم إّال الّسّن والظّفر وسائرالعظام، احلج: الذبح: راجع: ظفر وحمرمات :  جواز الّذبح بكّل ما أ

ي من دخل عليه عشر ذي احلّجة وهو مريد الّتضحية أن تقليم األظفار، األض: اإلحرام سبعة احي،  

  .خذ من شعره أو أظفاره شيئا

***********************************************************************  

  

  :ظّل هللا

 "سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل اال ظّله"

ة ملك وكل ظل فهو  وملكه وخلقه وسلطانه، واملراد هنا قال القاضي إضافة الظّل إىل هللا تعاىل إضاف 
  ).121-7/120(  .ظل العرش
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***********************************************************************  

  

  ]الكفر القتل، اجلاهلية، الغيبة، األخالق: ذات الصلة: [الظّلم

  

  :حترمي الظّلم

.   الظّلم مستحيل يف حّق هللا تعاىل، فمن عّذبه بذنب أو بالذنب فذلك عدل منه سبحانه وتعاىل -
)17/182(  )16/132(  

  ".اتّقوا الظّلم فإّن الظّلم ظلمات يوم القيامة"قال صّلى هللا عليه وسّلم   -
 حّىت قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه ال يهتدي يوم القيامة سبيال: قال القاضي  -

م ميا   ).134-16/132(.   يسعى نور املؤمنني بني أيديهم و
يهم عن الظلم، ويعرّفهم قبح  - مرهم بتقوى هللا تعاىل ويبالغ يف  واإلمام ينبغى أن يعظ والته و

  )1/197(.   عاقبته
  )7/73(.  كروهاتوالظلم قد يكون بغري معصية فإنه جماوزة احلّد ويدخل يف ذلك امل -

  

  ] ليملي للظاملإّن هللا[ - 
  ".إّن هللا عّز وجّل ميلي للظّامل فإذا أخذه مل يفلته"قوله صّلى هللا عليه وسّلم    -
  )16/137(  .مل يطلقه ومل ينفلت منه" مل يفلته"ومعىن  -
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  ]الظّامل هو املفلس احلقيقي[ - 
مفلسا، وليس هو هذا هو املفلس احلقيقي ، وأّما من ليس له مال ومن قّل ماله فالّناس يسّمونه  -

  .حقيقة املفلس، ألّن هذا أمر يزول وينقطع مبوته ورّمبا ينقطع بيسار حيصل له بعد ذلك يف حياته
م فوضع عليه مثّ ألقي يف النار فتمت  - فتؤخذ حسناته لغرمائه، فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئا

  .خسارته وهالكه وإفالسه
ب ظلمه ومل يعاقب بغري جناية وظلم منه، وهذا كله فحقيقة العقوبة إّمنا هي بسب: قال املازريّ  -

  ).136-16/135(  .مذهب أهل الّسّنة وهللا أعلم

  

  ]نصر املظلوم[  - 
ملعروف والّنهي عن املنكر، وإّمنا يتوجه األمر  - نصر املظلوم من فروض الكفاية وهو من مجلة األمر 

  )14/32(    .به على من قدر عليه ومل خيف ضررا

  )11/50(.  وجيوز الّدعاء على الظامل

  

  ]االبتعاد عن الظلمة[ - 
وينبغي الّتباعد من أهل الظلم والّتحذير من جمالستهم وجمالسة البغاة وحنوهم من املبطلني لئّال يناله  -

  .ما يعاقبون به
ت الّدنيا  -   )18/7(.  ومن كثّر سواد قوم جرى عليه حكمهم يف ظاهر عقو
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  ]الظاملني يوم القيامة فيما ظلمواالقصاص من [

ء للجلحاء وليس ذلك من قصاص الّتكليف إذ ال تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة .وتقتص من القر
    )16/136-137.(  

  :الوعيد الّشديد ملن عّذب الّناس بغري حق - 
  ".إّن هللا يعّذب اّلذين يعّذبون النّاس"قال صّلى هللا عليه وسّلم  - 
الّتعذيب بغري حق فال يدخل فيه الّتعذيب حبّق كالقصاص واحلدود والّتعزير  وهذا حممول على  -

  )   16/167(.   وحنو ذلك

  

******************************************************* 
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  حرف العني

***************************************************************************  

  .العني، الّرقية: راجع: عائن

***************************************************************************  

  :عارية

  )15/68(  .جتوز العارية وجيوز الغزو على الفرس املستعار لذلك -
  )17/101)    (17/96(  .وجيوز إعارة الثّوب للبس -

***************************************************************************  

  .صوم يوم عاشوراء - صيام التطوع- الصيام:ر: عاشوراء

***************************************************************************  

  

  :العافية

يف وقد كثرت األحاديث يف األمر بسؤال العافية، وهي من األلفاظ العامة املتناولة لدفع مجيع املكروهات 
      ).12/46(  .البدن والباطن يف الّدين والّدنيا واآلخرة

*********************************************************************  
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  .الّدية: راجع: العاقلة

*********************************************************************  

  

  :العبادة

  . هي الطّاعة مع خضوع: العبادة -
  .الّصالة والّصوم والزّكاة أظهر شعائر اإلسالم  -
ا شركاء - . والكّفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعاىل ىف الّصورة، ويعبدون معه أو يزعمون أ

)1/162(  

  

  ]املبادرة إىل العبادة املؤقتة[

  .ّم ما يتوجه على من مات ومل ينوهامن نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها ال يتوجه عليه من الذّ  -
ومن متكن من الصالة يف أول وقتها فأخرها بنّية أن يفعلها يف أثنائه فمات قبل فعلها، أو أّخر   -

مث أم ال؟  مث يف احلج بعد الّتمكن إىل سنة أخرى فمات قبل فعله هل  األصّح عندهم أنّه 
لتأخري، خبالف احلّج دون الصالة، ألّن مّدة الصالة قريبة فال تن سب إىل تفريط 

  )13/56(.احلجّ 

  

  ]حماسبة الّنفس[

  )14/83(.  وإذا تكّدر وقت اإلنسان أو تنّكدت وظيفته وحنوذلك فينبغى أن يفّكر يف سببه



158 
 

  

لقرب مكروه أو خالف األوىل[   ]اإليثار 

  )14/161(.  وإّمنا حيمد اإليثار حبظوظ الّنفوس وأمور الّدنيا دون القرب: قال أصحابنا  -
ا ألّن احلّق فيها  تعاىل وهللا أعلم - ت األفضل أن اليؤثر    )14/12(.  القر

  

  :إكثاراألعمال واالجتهاد يف العبادة

  )17/162(".إّن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم صّلى حّىت انتفخت قدماه"

  

النصب الذي : الثواب والفضل يف العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة، واملراد] الّثواب على قدر النصب[
  ).153-8/152(.  ال يذمه الشرع وكذا النفقة

  

  :االقتصاد يف العبادة

ورد احلث على القصد يف العبادة وينبغي لإلنسان أن ال حيتمل من العبادة إال ما يطيق الدوام  -
  )6/23(.      عليه مث حياف عليه

ت  - زي مع بعض املندو   )7/213(.   وجيوز أن خيّفف ويقتصر على اجلائز ا
  )8/43(.    ينبغى الدوام على ما صار عادة من اخلري وال يفرط فيهو  -
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  .وورد احلث على االقتصاد والّتوسط والّسداد وهو الّصواب والبعد عن الغلّو والتتقّصري -

)16/130(  )15/106(  

  

  . احلسنات تكّفر الّسيئات - 
  )5/97(. وبعض الطاعات قد يكتبها غري احلفظة - 

*********************************************************************  

  :عبد القيس

  ]وفد عبد القيس[ 

الوفد اجلماعة املختارة من القوم ليتقّدموهم ىف لقّي العظماء واملصري إليهم : قال صاحب التحرير  -
  .ىف املهّمات، واحدهم وافد

ووفد عبد القيس هؤالء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إىل رسول هللا صّلى هللا عليه : قال  -
  )1/181(..    موسّلم وكانوا أربعة عشر راكبا، األشّج العصرّي رئيسه

************************************************************************  

  

  ]الكتابة، اجلهاد: الّرق: ذات الصلة: [العتق

  .العتق احلرية: قال أهل الّلغة -
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هو مشتق من قوهلم عتق الفرس إذا سبق وجنا وعتق الفرخ طار واستقل ألن العبد : قال األزهري  -
لعتق ويذهب حيث شاء   .يتخّلص 

وإمنا قيل ملن أعتق نسمة أنه أعتق رقبة وفك رقبة فخصت الرقبة دون سائر : قال األزهري وغريه  -
 وملكه له كحبل يف رقبة األعضاء مع أن العتق يتناول اجلميع ألن حكم السيد عليه 

.   العبد وكالغل املانع له من اخلروج فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك وهللا أعلم
)10/135(  

  

  :فضل العتق  - 
  .ورد بيان فضل العتق وأنه من أفضل األعمال ومما حيصل به العتق من النار ودخول اجلنة -
غريه من األعضاء، ويف اخلصي وغريه ويستحّب عتق كامل األعضاء فال يكون خصيا وال فاقد  -

  .....أيضا الفضل العظيم، لكن الكامل أوىل، وأفضله أعاله مثنا وأنفسه
  .وعتق العبد أفضل من عتق األمة  -
ويف عتق الرقبة املؤمنة فضل خاص، وأما غري املؤمنة ففيه أيضا فضل بال خالف ولكن دون فضل  -

  ).152-10/151(    .املؤمنة

  

  : فضل عتق الوالد   - 
حسانه وقضاء حقه إال أن يعتقه -    .ال يكافئه 
ء واألمهات : فقال مجاهري العلماء:  واختلفوا يف عتق األقارب إذا ملكوا  - حيصل العتق يف اآل

ث وإن سفلوا  واألجداد واجلدات وإن علوا وعلون ويف األبناء والبنات وأوالدهم الذكور واإل
  ).153-10/152(.    مبجرد امللك، سواء املسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغريه
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  ]:أفضل الّرقاب[ - 

ا رقبتني مفضولتني، أو رقبة نفيسة مثّمنة، فالّرقبتان أفضل، ألّن  إذا كان معه ألف درهم وأمكن أن يشرتى 
تكميل حال الّشخص وختليصه من ذّل الّرّق، فتخليص مجاعة أفضل من ختليص واحد : املقصود من العتق

  )2/79(  .وهللا أعلم

  

  ]:رعتق املؤمن أفضل من عتق الكاف[ - 

إعتاق املؤمن أفضل من إعتاق الكافر، وأمجع العلماء على جواز عتق الكافر يف غري الكّفارات  -
 .وأمجعوا على أنه ال جيزئ الكافر يف كفارة القتل كما ورد به القرآن

ار رمضان فقال الشافعي واجلمهور ال جيزئه إال    - واختلفوا يف كفارة الظهار واليمني واجلماع يف 
  )5/25(. للمطلق على املقيد يف كفارة القتلمؤمنة محال

  

  ]من أعتق شركا له يف عبد[  - 
قيه إذا كان موسرا بقيمة عدل سواء كان العبد مسلما  - من أعتق نصيبه من عبد مشرتك قوم عليه 

أو كافر او سواء كان الشريك مسلما أو كافرا وسواء كان العتيق عبدا أو أمة وال خيار للشريك 
  .للعبد وال للمعتق بل ينفذ هذا احلكم وإن كرهه كلهم مراعاة حلق هللا تعاىل يف احلريةيف هذا وال 

  .وأمجع العلماء على أن نصيب املعتق يعتق بنفس اإلعتاق  - 
وهو : أحدهاوأما نصيب الشريك فاختلفوا يف حكمه إذا كان املعتق موسرا على ستة مذاهب،   -

عتاق ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم أنه عتق بنفس اإل الصحيح يف مذهب الشافعي
اإلعتاق ويكون والء مجيعه للمعتق، وحكمه من حني اإلعتاق حكم األحرار يف املرياث وغريه، 

  .وليس للشريك إال املطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله
  :وأما إذا كان معسرا حال اإلعتاق، ففيه أربعة مذاهب -
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ينفذ العتق يف نصيب املعتق فقط : ىب عبيد وموافقيهممذهب مالك والشافعى وأمحد وأ :أحدها -
ذا قال  وال يطالب املعتق بشئ وال يستسعى العبد بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان و

  ).138- 10/137(.  مجهور علماء
أن العبد يكلف االكتساب والطلب حىت حتصل قيمة نصيب الشريك اآلخر فإذا : واالستسعاء - 

  )10/136(  .دفعها إليه عتق

  

  ]:من أعتق بعض عبده[  - 

أما إذا ملك اإلنسان عبدا بكماله فأعتق بعضه فيعتق كله يف احلال بغري استسعاء، هذا مذهب الشافعى  
  )10/138(.   ومالك وأمحد والعلماء كافة

  

  ]إثبات القرعة يف العتق[ 

بيدا يف مرض موته أو أوصى إثبات القرعة يف العتق وحنوه، وأنه إذا أعتق ع: مذهب الشافعي واجلمهور
لقرعة   )11/140(.    بعتقهم وال خيرجون من الثلث أقرع بينهم، فيعتق ثلثهم 

  

  :الوالء ملن أعتق

  .وقد أمجع املسلمون على ثبوت الوالء ملن أعتق عبده أو أمته عن نفسه وأنه يرث به -
  .رثه كعكسهوأما العتيق فال يرث سيده عند اجلماهري، وقال مجاعة من التابعني ي  -
وإذا أعتق عبده سائبة أي على أن ال والء له عليه يكون الشرط الغيا ويثبت له الوالء عليه، وهذا  -

  .مذهب الشافعى وموافقيه
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عه نفسه يثبت له عليه الوالء وكذا لو كاتبه أو استولدها وعتقت  - وأنه لو أعتقه على مال أو 
  .مبوته ففي كل هذه الصور يثبت الوالء

ن يف احلالويثبت ال -   ).141-10/140(.  والء للمسلم على الكافر وعكسه وإن كا ال يتوار

  

ذا قال  -  وال والء ملن أسلم على يديه وال مللتقط وال ملن حالف إنسا على املناصرة، و
  ).141-10/140(  .مجاهري العلماء

  

  :الّنهي عن بيع الوالء وهبته   - 
ينتقل الوالء عن مستحقة بل هو حلمة كلحمة النسب، حيرم بيع الوالء وهبته وال يصّحان وال  -

ذا قال مجاهري العلماء من السلف واخللف   )10/148(.    و

  

  :حترمي توّيل العتيق غري مواليه -
حيرم انتماء العتيق إىل والء غري معتقه، لتفويته حّق املنعم عليه، ألن الوالء كالنسب فيحرم تضييعه   -

  .اإلنسان إىل غري أبيه كما حيرم تضييع النسب وانتساب
أنه ال جيوز ذلك وإن أذن املوايل كما ال جيوز االنتساب إىل غري : والّصحيح الذى عليه اجلمهور -

 )10/149(  .أبيه وإن أذن أبوه فيه

  

  )10/144(.  وجيوز خدمة العتيق ملعتقه برضاه - 

*****************************************************************************  
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 : العتمة

م يعتمون حبالب اإلبل أي يؤخرونه إىل شّدة الظالم  - كان األعراب يسمون العشاء العتمة لكو
  .، فينبغي أن تسمى العشاء.وإمنّا امسها يف كتاب هللا العشاء

أحدمها أنه استعمل لبيان اجلواز، : ألحاديث جياب عنه من وجهنيوجميء اسم العتمة يف بعض ا -
  وأّن الّنهي عن العتمة للتنزيه ال للتحرمي؛

لعتمة من ال يعرف العشاء فخوطب مبا يعرفه واستعمل لفظ العتمة   - والثاين حيتمل أنه خوطب 
  )5/143(    .النه أشهر عند العرب

*********************************************************************  

  

  الفرع: راجع: العترية

***********************************************************************  

  

  ].اخلَلق: ذات الصلة: [عجب الّذنب

أي العظم الّلطيف اّلذي ىف أسفل الّصلب وهو رأس العصعص، ويقال له . هو بفتح العني وإسكان اجليم
مليم   . عجم 

  ]بقاء عجب الّذنب[ 
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كله الّرتاب إّال عجم الّذنب" -   ".كّل ابن آدم 
هذا خمصوص فيخّص منه األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم، فإّن هللا حّرم على األرض   -

  . أجسادهم كما صرّح به يف احلديث
  )18/92(  .وهو أّول ما خيلق من اآلدمّي وهو اّلذي يبقى منه ليعاد تركيب اخللق عليه -

***********************************************************************  

  

 ]الّطالق، الّنكاح: ذات الصلة: [العّدة

  ]ال خترج املعتدة إال لعذر[ - 
كالبذاءة على أمحائها أو خوفها أن يقتحم عليها أو حنو ذلك، وأما لغري حاجة فال جيوز هلا  -

  .اخلروج واالنتقال وال جيوز نقلها
تني بفاحشة الزىن فيخرجن إلقامة احلّد مث ترجع : وقيل أيضا - -10/101(. إىل املسكنإال أن 

102.(  

  

  :جواز خروج املعتدة البائن واملتوىف عنها زوجها يف النهار حلاجتها - 
ومذهب الشافعّي وآخرين جواز خروج البائن يف النهار للحاجة، وكذلك عند هؤالء جيوز هلا  -

  )10/108(  .اخلروج يف عدة الوفاة

  

  :انقضاء عدة املتويف عنها زوجها وغريها بوضع احلمل  - 
عدة املتويف عنها بوضع احلمل حّىت لو وضعت بعد : قال مجاهري العلماء من السلف واخللف -

ا وحلت يف احلال لألزواج   .موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عد
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قصها أو علقة : قال العلماء من أصحابنا وغريهم - سواء كان محلها ولدا أو أكثر كامل اخللقة أو 
إذا كان فيه صورة خلق آدمى سواء كانت صورة خفية ختتص  أو مضغة فتنقضي العدة بوضعه

  ).109-10/108(  .النساء مبعرفتها أم جلية يعرفها كل أحد

************************************************************************  

  

  :عذاب

ذاب يف كالم وأصل الع: قال. والعذاب كّل ما يعيي اإلنسان ويشق عليه: وقال الزجاج وغريه -
  .عذبته عذ إذا منعته، وعذب عذو أي امتنع: يقال. من العذب، وهو املنع: العرب

ألنّه مينع العطش، فسّمي العذاب عذا ألنّه مينع املعاقب من معاودة مثل : وّمسي املاء عذ  -
  )2/116(.    جرمه، ومينع غريه من مثل فعله، وهللا أعلم

************************************************************************  

  

  :العذر

لعقوبة وهلذا بعث املرسلني كما قال  ليس أحد أحّب إليه اإلعذار واإلنذار من هللا تعاىل قبل أخذهم 
  )17/78)(10/132(  .}وما كّنا معّذبني حىت نبعث رسوال{: سبحانه وتعاىل

  

جلهل[   التكفري: راجع أيضا قسم] العذر 

  )11/4(  .من ارتكب معصية جاهال حترميها ال إمث عليه وال تعزيز -
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مجاع املسلمني - ألّن اليوم قد شاع دين . ومن أنكر فرض الزّكاة ىف هذه األزمان كان كافرا 
اإلسالم واستفاض ىف املسلمني علم وجوب الزكاة حىت عرفها اخلاص والعام واشرتك فيه العامل 

 . ل يتأوله ىف إنكارهاواجلاهل، فال يعذر أحد بتأوي
وكذلك األمر ىف كل من أنكر شيئا ممّا أمجعت األّمة عليه من أمور الّدين إذا كان علمه منتشرا،    -

كالّصلوات اخلمس وصوم شهر رمضان واالغتسال من اجلنابة وحترمي الزىن واخلمر ونكاح ذوات 
إلسال م، وال يعرف حدوده، فإنه احملارم وحنوها من األحكام، إّال أن يكون رجال حديث عهد 

  )1/205(  .إذا أنكر شيئا منها جهال به مل يكفر
لّشيء -   )2/50(.  واإلمث إمنا يكون ىف حّق العامل 

********************************************************************  

  

 ).انظر الكهانة: (العّراف

*********************************************************************  

  .راجع احليض: العراك

*********************************************************************  

  .البيوع: راجع: [العرا

*********************************************************************  
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  :العرش

  )2/208(. }وهلا عرش عظيم{: سرير امللك، قال هللا تعاىل: العرش هو السرير، وقيل: قال أهل اللغة

  ]اخلصال املوجبة لظّل العرش[ 

  .ال ظّل هناك لشيء إال للعرش

هو كّل من إليه نظر يف شيء من مصاحل املسلمني من : قال القاضي":  االمام العادل" -1
  .لكثرة مصاحله وعموم نفعهالوالة واحلكام وبدأ به 

  " وشاب نشأ بعبادة هللا" -2
شديد احلب هلا واملالزمة للجماعة فيها وليس : ومعناه"   ورجل قلبه معلق يف املساجد" -3

  .معناه دوام القعود يف املسجد
ّ يف هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه"  -4 معناه اجتمعا على حب هللا وافرتقا على "  ورجالن حتا

كان سبب اجتماعهما حب هللا واستمرا على ذلك حىت تفرقا من جملسهما   حب هللا، أي
    .ومها صادقان يف حّب كّل واحد منهما صاحبه  تعاىل حال اجتماعهما وافرتاقهما

  " ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إّين أخاف هللا" -5

عة للمنصب واجلمال ال وخّص ذات املنصب واجلمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصوهلا وهي جام
من أكمل املراتب ... فالصرب عنها خلوف هللا تعاىل... سيما وهي داعية إىل نفسها طالبة لذلك

  .وأعظم الطاعات، فرتب هللا تعاىل عليه أن يظله يف ظله

فيه فضيلة البكاء من خشية هللا تعاىل وفضل و" ورجل ذكر هللا تعاىل خاليا ففاضت عيناه" -6
  .ال اإلخالص فيهاطاعة الّسّر لكم

  "ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه" -7
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  .لو قدرت الّشمال رجال متيّقظا ملا علم صدقة اليمني ملبالغته يف االخفاء: ومعناه

)7/120-123.(  

  

  :العرض

  .يرى ابن قتيبة أّن عرض اإلنسان هو نفسه ال أسالفه -
ا ويذّم من نفسه وأسالفه وكّل ما حلقه نقص : وقال غريه  - عرض الّرجل أموره كّلها اّليت حيمد 

  )16/50(.  يعيبه

******************************************************************************  

  

  )12/8(. يعتمد على العرف يف األمور اليت ليس فيها حتديد شرعي  : العرف

****************************************************************************  

  .العرا-البيوع: ر: عرية

****************************************************************************  

  .حكم العزل -اجلماع: ر: العزل

****************************************************************************  
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  :العزلة

  ]العزلة أفضل أم اخللطة؟[

  .أّن االختالط أفضل بشرط رجاء الّسالمة من الفنت: مذهب الّشافعّي وأكثر العلماء -
وقد كانت األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم ومجاهري الّصحابة والتّابعني والعلماء والّزهاد خمتلطني  -

ط كشهود اجلمعة واجلماعة واجلنائز وعيادة املرضى وحلق الذّكر وغري فيحصلون منافع االختال
  )13/34(.  ذلك

ألّن  -يعين قبل النّبّوة-حّببت العزلة إليه صّلى هللا عليه وسّلم: قال أبو سليمان اخلطّاّيب رمحه هللا -
ا ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلب ه وهللا معها فراغ القلب، وهي معّينة على التفّكر و

  )2/198(. أعلم

***********************************************************************  

  

  

  ]الّنكاح، اجلماع، الغرية، النفقة: ذات الصلة: [العشرة

  ]:حسن معاشرة النّيب صلى هللا عليه وسّلم مع زوجاته[

ملعروف{: قال هللا تعاىل -   .ب الطاعةال سيما فيما كان من } وعاشروهن 
بعها عليه" -   ". وكان رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم رجال سهال حّىت إذا هويت الّشيء 
  )8/160(   .أي شيئا النقص فيه يف الدين  -
وورد يف األحاديث بيان ما كان عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من الرأفة والرمحة وحسن  -

ملعروف مع األهل  )   15/205)(6/184(  .واألزواج وغريهماخللق واملعاشرة 
)15/221(  
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  )15/221(  .ويستحّب حسن املعاشرة لألهل -
  )10/44(.  ويستحّب مالطفة األهل والعيال وغريهم -

  

 ]ترخيمه اسم الّزوجة مداعبة هلا[

  )15/212(  . دليل جلواز الّرتخيم"  عائش: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم

  

لّزوجة ال سّيما عند ضعفها مبرض أو بغريه من احلزن -   )17/106(.  وينبغي الّلطف 
  )17/117(. وتستحّب مالطفة الرجل زوجته وحسن املعاشرة -
ن مسع عنها شيئا أو حنو ذلك يقّلل من اللطف وحنوه لتفطن هي أّن ذلك  - إذا عرض عارض 

  )17/117(. لعارض فتسأل عن سببه فتزيله

  

  )17/188(  .ب الّنساء لغري ضرورة الّتأديبوينهى عن ضر  - 

  

س يف سؤال الّرجل عّما يراه يف بيته وليس هذا خمالفة   )10/143(.  وال 

  

  ]:االستئذان من الزوج يف دخول أمالكه[



172 
 

م، وهذا حممول على ما ال  ذ إلذن يف أمالكهم إال  ال يفتات على الزوج وغريه من مالكي البيوت وغريها 
  )7/115(...    لزوج وحنوه به فإن علمت املرأة وحنوها رضاه به جاز يعلم رضا ا

  ]تصرف املرأة يف ماهلا[ 

تصرف املرأة يف ماهلا جائز وال يشرتط إذن الزوج سواء تصّرفت يف الثّلث أو أكثر وهذا مذهبنا  -
  )8/3(    .ومذهب اجلمهور

لشراء واإلعتاق وغريه إذا كانت  -    )10/143(.  رشيدةجيوز تصرف املرأة يف ماهلا 

  

  )17/50(. جيوز تسمية املرأة زوجها سّيدها وتوقريهو] توقري املرأة زوجها[ - 

  

  ]مكثها يف بيتها[

ذن زوجها -    )17/117(. الّزوجة ال تذهب إىل بيت أبويها إّال 
  )12/8(. جيوز خروج املزّوجة من بيتها حلاجتها إذا أذن هلا زوجها يف ذلك أو علمت رضاه به -

  

  ]بني النساءالقسم [

  .أقل القسم ليلة لكل أمرأة: قال الفقهاء -
س يف طواف الّرجل على مجيع نسائه يف ليلة واحدة برضاهن وال خالف يف جوازه برضاهن    - وال 

  )10/46(  )8/103(  .كيف كان
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القسم يف حّق الّنيب صّلى هللا عليه  وسّلم هل كان واجبا يف الّدوام؟ فيه خالف ألصحابنا،  - 
  )15/205)  (8/103(. كان واجبا: ثرونفقال األك

  

  :الّسّنة أن تكون لكّل واحدة ليلة مع يومها

ّن كّلهن لكن يكره تعطيلهّن خمافة من الفتنة   - مذهبنا أنه ال يلزمه أن يقسم لنسائه بل له اجتنا
ن، فإن أراد القسم مل جيز له أن يبتديء بواحدة منهن إال بقرعة   .عليهن واإلضرار 

دة على   - وجيوز أن يقسم ليلة ليلة وليلتني ليلتني وثال ثال وال جيوز أقل من ليلة وال جيوز الز
  .هذا هو الصحيح يف مذهبنا. الثالثة إال برضاهن

  .ويستحب أن ال يزيد يف القسم على ليلة ليلة ألن فيه خماطرة حبقوقهن -
  .وإذا قسم كان هلا اليوم الذي بعد ليلتها -
ا بغري الوطيء من ويقسم للمري - ضة واحلائض والنفساء ألنه حيصل هلا األنس به وألنه يستمتع 

  .قبلة ونظر وملس وغري ذلك
وإذا قسم ال يلزمه الوطء وال التسوية فيه بل له أن يبيت عندهن وال يطأ واحدة : قال أصحابنا -

يسّوي بينهن منهن وله أن يطأ بعضهن يف نوبتها دون بعض، لكن يستحب أن ال يعطّلهن وأن 
  .يف ذلك

يت كّل امرأة يف بيتها وال يدعوهن إىل بيته، لكن لو دعا كل واحدة يف نوبتها  - يستحّب للّزوج أن 
إىل بيته كان له ذلك وهو خالف األفضل، ولو دعاها إىل بيت ضرائرها مل تلزمها اإلجابة وال 

شزة خبالف ما إذا امتنعت من اإلتيان إىل بيت المتناع  ه ألّن عليها ضررا يف اإلتيان إىل تكون 
ا   .ضّر

ن حضرها املوت  - يت غري صاحبة النوبة يف بيتها يف الليل بل ذلك حرام عند إال لضرورة،  وال 
  ).48-10/46(  .أو حنوه من الضرورات

جيوز ملن قسم بني نسائه أن يدخل ىف النهار إىل بيت غري املقسوم هلا حلاجة وال : قال أصحابنا -
 )10/77(  .الوطء جيوز
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  )15/210(.  وله أن يقّبلها ويلمسها من غري إطالة  -

  

ا      :جواز هبتها نوبتها لضرّ

ا ألنّه حّقها لكن يشرتط رضا الزوج بذلك ألّن له حقا يف الواهبة فال و  - جيوز هبتها نوبتها لضّر
ب للز  خذ على هذه اهلبة عوضا، وجيوز أن  وج فيجعل الزوج يفوته إال برضاه، وال جيوز أن 

  .نوبتها ملن شاء
واألصّح عند أصحابنا أنه ال جيوز املواالة للموهوب هلا إال برضى الباقيات، وجّوزه بعض أصحابنا  -

  .بغري رضاهن وهو ضعيف
الرجوع مىت شاءت فرتجع يف املستقبل دون املاضي ألن اهلبات يرجع فيما مل يقبض منها : وللواهبة -

  ).49-10/48(  .دون املقبوض

  

  ]هل يلزم العدل بني الّزوجات يف احملّبة القلبّية؟[

  )10/44(.  ينبغي العدل بني الزوجات - 
وكان صّلى هللا عليه وسّلم يسوي بينهّن يف األفعال واملبيت وحنوه، وأّما حمبة القلب فكان حيّب  -

  .عائشة أكثر منهنّ 
الّتسوية فيها ألنّه ال قدرة ألحد عليها وأمجع املسلمون على أّن حمبتهّن ال تكليف فيها وال يلزمه  -

لعدل يف األفعال   )15/205(  .إّال هللا سبحانه وتعاىل، وإّمنا يؤمر 

  

  ]انتصار بعض الزوجات على بعض[ 
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  )15/207(.  انتصرت عائشة لنفسها على زينب فلم ينهها صلى هللا عليه وسّلم

  

  :ب الزفافقدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عق

مها بال  - بت للمزفوفة وتقّدم به على غريها، فإن كانت بكرا كان هلا سبع ليال  حّق الزّفاف 
قضاء وإن كانت ثيبا كان هلا اخليارإن شاءت سبعا ويقضي الّسبع لباقي النساء، وإن شاءت ثال 

  .لصحيحةهذا مذهب الشافعي وموافقيه وهو الذي ثبتت فيه هذه األحاديث ا. وال يقضى
  .وهل هذا احلق للزوج أو للزوجة اجلديدة؟ مذهبنا ومذهب اجلمهور أنه حق هلا -
مجهور العلماء على أن : قال ابن عبد الربواختلفوا يف اختصاصه مبن له زوجات غري اجلديدة،  -

ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف سواء كان عنده زوجة أم ال، وهو األقوى واملختار لعموم 
  .احلديث

فوا يف أن هذا املقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم مستحب؟ واختل  -
  ).45-10/44(  .فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه واجب

  

  ]الّنوم مع املرأة على الفراش[

والّصواب يف الّنوم مع الّزوجة أنّه إذا مل يكن لواحد منهما عذر يف .   الّنوم مع الّزوجة ليس واجبا -
.  ّمث إنه ال يلزم من الّنوم معها اجلماع وهللا أعلم....النفراد فاجتماعهما يف فراش واحد أفضلا
)14/60(  

  

حداهن[    ]القرعة بني الّنساء إذا أراد السفر 
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  )17/116(. جيوز سفر الّرجل بزوجته -
الّنّيب صّلى ومن أراد سفرا ببعض نسائه أقرع بينهّن كذلك، وهذا اإلقراع عند واجب يف حّق غري  -

  .هللا عليه وسّلم
وأّما الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم ففي وجوب القسم يف حّقه خالف، فمن قال بوجوب القسم   -

جيعل إقراعه واجبا، ومن مل يوجبه يقول إقراعه صلى هللا عليه وسّلم من حسن عشرته ومكارم 
  )17/116)(17/103(  ).210-15/209(.  أخالقه

  

  ]الّسفر للمقيمات؟وهل تقضى مّدة [

  .ال جيب قضاء مّدة الّسفر للّنسوة املقيمات، وهذا جممع عليه إذا كان السفر طويال -
  )17/116(.  وحكم القصري حكم الطويل على املذهب الّصحيح، وخالف فيه بعض أصحابنا  -

  

  ]عماد القسم بني الّزوجات يف السفر[

ارا  - . وعماد القسم يف حّق املسافر هو وقت الّنزول، فحالة السري ليست منه سواء كان ليال أو 
)15/210(  

  

  ]الطروق على األهل ليال[ 

ينبغي استعمال مكارم األخالق والشفقة على املسلمني واالحرتاز من تتّبع العورات واجتالب ما  -
  .يقتضى دوام الصحبة
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م  والّنهي عن الطروق ليال ملن - جاء بغتة وأما من تقّدم خرب جميئهم وعلم الناس وصوهلم وأ
س به .  سيدخلون عشاء فتستعّد لذلك املغيبة والشعثة وتصلح حاهلا وتتأهب للقاء زوجها فال 

)10/54(  

  

لنساء    :الوصية 

وورد احلّث على مالطفة الّنساء واإلحسان إليهّن والصرب على عوج أخالقهّن واحتمال ضعف  -
ستقامتها وهللا أعلمعقو    . هلّن وكراهة طالقهّن بال سبب، وأنه ال يطمع 

ن تكون شرسة اخللق  - وينبغي أن ال يبغضها ألنّه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا 
  ).58-10/57(. لكنها ديّنة أو مجيلة أو عفيفة أو رفيقة به أو حنو ذلك

ملعروف وبيان حقوقهن والتحذير من ورد احلّث على مراعاة حّق الّنساء وال - ّن  ّن ومعاشر وصية 
  )8/183(.  التقصري يف ذلك

المجاع -  بت  ا وذلك    )8/184(.    وجتب نفقة الزوجة وكسو

  

  ]من حق الّزوج على الّزوجة[

كانت عادة العرب حديث الّرجال مع النساء ومل يكن ذلك عيبا وال ريبة : وقال القاضي عياض -
وا عن ذلكعندهم، فل   .ما نزلت آية احلجاب 

م واجللوس يف منازهلم سواء كان :واملختار  - ذّن ألحد يكرهه الرجال يف دخول بيو أنّه ال جيوز أن 
  املأذون له رجال أجنبيا أو أمراة أو أحدا من حمارم الزوجة، فالّنهى يتناول مجيع ذلك،

رمي دخول منزل اإلنسان حىت يوجد إال من علمت أو ظّنت أن الزوج ال يكرهه ألن األصل حت
طّراد العرف بذلك وحنوه   .اإلذن يف ذلك منه أو ممن أذن له يف اإلذن يف ذلك أو عرف رضاه 
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ومىت حصل الشك يف الرضا ومل يرتجح شيء وال وجدت قرينة ال حيّل الّدخول وال اإلذن وهللا   -
  )8/184(.  أعلم

ا  وجيوز إذن املرأة يف دخول منزل زوجها ملن - علمت علما حمّققا أنّه ال يكرهه حبيث ال خيلو 
  ).213- 13/212(. اخللوة احملّرمة

  

  ]ديب الرجل زوجته[ 

  )8/179(.  من حق الّرجل إنكاره على زوجته ما رآه منها من نقص يف دينها -
ن ضر ليس بشديد وال شاق وجيوز -   .ضر
ا الضرب املأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على  - ويباح ضرب الرجل امرأته للتأديب فإن ضر

  )8/184(.  عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة يف ماله

  

  :حترمي امتناعها من فراش زوجها

وحيرم امتناعها من فراشه لغري عذر شرعّي وليس احليض بعذر يف االمتناع، ألّن له حقا يف   -
  .ا فوق اإلزاراالستمتاع 

واملالئكة تلعنها بذلك واللعنة تستمر عليها حىت تزول املعصية بطلوع الفجر واالستغناء عنها أو  -
  ).8-10/7(.    بتوبتها ورجوعها إىل الفراش

لّنساء وحنوها - ت يف ألفاظ االستمتاع    )17/101(. وتستحّب الكنا
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  ] هل جتب على الّزوجة خدمة زوجها؟[ 

ة زوجها يف علف الفرس وسقيه وحنوها من اخلبز والطّبخ وغسل الثّياب وغري ذلك، كّله خدمة املرأ -
تربّع من املرأة وإحسان منها إىل زوجها وحسن معاشرة وفعل معروف معه، والجيب عليها شيء 

مث ويلزمه هو حتصيل هذه األمور هلا، وال حيّل له  من ذلك، بل لو امتنعت من مجيع هذا مل 
شيء من هذا، وإّمنا تفعله املرأة تربّعا، وهي عادة مجيلة استمّر عليها الّنساء من الزّمن إلزامها ب

.   األّول إىل اآلن، وإّمنا الواجب على املرأة شيئان متكينها زوجها من نفسها ومالزمة بيته
)14/164-165.(  

  )10/53(.   ختدم املرأة زوجها وأوالده وعياله برضاها وأما من غري رضاها فال -
إلمجاع، فأّما إلزامها بذلك فال -   )17/101(. جيوز خدمة املرأة زوجها برضاها وذلك جائز له 

**********************************************************************  

  

  .الزكاة: راجع: الُعشر

**********************************************************************  
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  ]األنبياء، السهو، الكبائر: ذات الصلة: [العصمة

  ]عصمة األنبياء[

اختلفالعلماء من أهل الفقه واألصول وغريهم يف جواز املعاصي على األنبياء صلوات هللا وسالمه  -
ال خالف أّن الكفر : بتصرف-:عليهم، وقد ّخلص القاضي رمحه هللا تعاىل مقاصد املسألة فقال

  .ليس جبائز بل هم معصومون منه عليهم بعد الّنبّوة
  .أنّه ال جيوز: واختلفوا فيه قبل النّبّوة، والّصحيح  -
م معصومون من كّل كبرية: وأّما املعاصي  - ّ   .فال خالف أ
  .وكذلك اتّفقوا على أّن كّل ما كان طريقه اإلبالغ يف القول فهم معصومون فيه على كّل حال -
فذهب بعضهم إىل العصمة فيه رأسا، وأّن الّسهو والّنسيان : وأّما ما كان طريقه اإلبالغ يف الفعل  -

ال جيوز عليهم فيه، وذهب معظم احملّققني ومجاهري العلماء إىل جواز ذلك ووقوعه منهم، وهذا هو 
  .احلقّ 

م   - ه إّما يف احلني على قول مجهور املتكّلمني، وإّما قبل وفا ّ مثّ ال بّد من تنبيههم عليه وذكرهم إ
م وليصح تبليغهم ما أنزل إليهمعلى قو    .ل بعضهم، ليسّنوا حكم ذلك ويبّينوه قبل اخنرام مّد

م معصومون من الّصغائر اّليت تزري بفاعلها وحتّط منزلته وتسقط مروءته  - ّ   .وكذلك ال خالف أ
واختلفوا يف وقوع غريها من الّصغائر منهم، فذهب معظم الفقهاء واحملّدثني واملتكّلمني من   -

  .إىل جواز وقوعها منهم، وحّجتهم ظواهر القرآن واألخبار: ّسلف واخللفال
إىل عصمتهم من : وذهب مجاعة من أهل الّتحقيق والّنظر من الفقهاء واملتكّلمني من أئّمتنا  -

الّصغائر كعصمتهم من الكبائر، وأّن منصب الّنبّوة جيّل عن مواقعها وعن خمالفة هللا تعاىل عمدا، 
  ).54-3/53(  . و احلقوهذا املذهب ه

إلمجاع؛ - ن كبائر وصغائر فهو ملسو هيلع هللا ىلص معصوم من الكبائر    واملعاصى ضر
.  واختلفوا يف إمكان وقوع الصغائر ومن جوزها منع من إضافتها إىل األنبياء على طريق التنقيص  -

)7/158(  
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إلمجاع، والكبائر غري جائزة عليهم - ألنبياء كفر    )14/156(  .ظّن الّسوء 

  

ت نّيب هللا إبراهيم عليه السالم[   ]ويل كذ

أّما الكذب فيما طريقه البالغ عن هللا تعاىل فاألنبياء معصومون منه سواء كثريه : قال املازريّ  -
لبالغ ويعّد من الصفات كالكذبة الواحدة يف حقري من أمور الّدنيا ففي . وقليله وأّما ما ال يتعّلق 

  .وعصمتهم منه القوالن املشهوران للّسلف واخللفإمكان وقوعه منهم 
ثنتني يف ذات هللا تعاىل وواحدة يف شأن "وأّما قوله صّلى هللا عليه وسّلم : قال القاضي عياض  -

لنسبة إىل فهم املخاطب والّسامع، وأّما يف نفس " سارة" ت املذكورة إمنا هي  فمعناه أن الكذ
  ).124-15/123(  .األمر فليست كذ مذموما 

  

  ]عصمة الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم[ - 
مدح إله غري هللا تعاىل كفر وال يصح نسبة ذلك إىل لسان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم، وال  -

  )5/75(.   أن يقوله الشيطان على لسانه وال يصح تسليط الشيطان على ذلك وهللا أعلم
عصوم من الكذب ومن تغيري شيء من األحكام الشرعية يف أعلم أّن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم م -

. حال صحته وحال مرضه ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب هللا عليه تبليغه
)11/90(  

واعلم أّن األّمة جمتمعة على عصمة الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم من الّشيطان يف : قال القاضي -
  )17/158(.  جسمه وخاطره ولسانه

ائتوا حمّمدا صّلى هللا عليه وسّلم عبدا قد غفر هللا له ما تقّدم من ذنبه وما "قول األنبياء -
املتقّدم ما كان قبل النّبّوة، واملتأّخر : قيل: هذا ممّا اختلف العلماء يف معناه، قال القاضي". ّخر

  )3/57(    .عصمتك بعدها
  . لّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم كفر -لنساء من الذنوب املتعلقة-ومّن ظّن شيئا من حنو هذا -
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)14/156(  

  

  ]هو غري معصوم من األمراض[ - 
وليس معصوما من األمراض واألسقام العارضة لألجسام وحنوها مما ال نقص فيه ملنزلته وال فساد ملا  -

 متهد من شريعته، وقد سحر صلى هللا عليه و سلم حىت صار خييل إليه أنه فعل الشيء ومل يكن
.  فعله، ومل يصدر منه ملسو هيلع هللا ىلص ويف هذا احلال كالم يف األحكام خمالف ملا سبق من األحكام اليت قررها

)11/90(  

  

  ]عصمة هللا نبّيه من أذى األعداء[ - 

ر وهوال وأجنحة كأجنحة املالئكة: "قال صّلى هللا عليه وسّلم   ".إّن بيين وبينه خلندقا من 

كثرية يف عصمته صّلى هللا عليه وسّلم من أيب جهل وغريه ممّن أراد به ضررا، قال هللا وهلذا احلديث أمثلة   
  )17/140(. وهذه اآلية نزلت بعد اهلجرة وهللا أعلم} وهللا يعصمك من النّاس{: تعاىل

************************************************************************  

  

  ]:تشميت: راجع : العطاس

*************************************************************************  
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  ].اجلّن، الشيطان: ذات الّصلة: [عفريت

  )5/29(  .العايت املارد من اجلنّ  :العفريت 

*************************************************************************  

  

  :العفو

  :والتواضعاستحباب العفو  - 
  )17/118(. ينبغي العفو والّصفح عن املسيء -
  ".وما زاد هللا عبدا بعفو إّال عزّا"قال صّلى هللا عليه وسّلم  -
لعفو والّصفح ساد وعظم يف القلوب : وفيه أيضا وجهان، أحدمها - أنّه على ظاهره وأّن من عرف 

  ).  142-16/141(     .  زّه هناكأّن املراد أجره يف اآلخرة وع: والثّاين.   وزاد عزّه وإكرامه

*************************************************************************  

  

  ]التكليف، الّصيبّ : ذات الصلة: [العقل

بعض العلوم : هو العلم، وقيل: وقد اختلف الّناس يف العقل ما هو؟ فقيل: -املازريّ -قال  -
  .ا بني حقائق املعلومات، هذا كالمهقّوة مييّز : وقيل. الّضرورية

  .واالختالف يف حقيقة العقل وأقسامه كثري معروف، ال حاجة هنا إىل اإلطالة به: قلت  -
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هو يف الرّأس : هو يف القلب، وقال بعض العلماء: واختلفوا ىف حمّله، فقال أصحابنا املتكلمون  -
  ).68-2/67(.    وهللا أعلم

  

  ]؟هل يوجب العقل شيأ على هللا[  -
لعقل كما تزعمه  "فوجب أجر على هللا:  "قول الّصحاّيب  - لشرع ال وجوب  معناه وجوب إجناز وعد 

  )7/6(.   املعتزله وهو حنو ما يف احلديث حق العباد على هللا

***************************************************************************  

  

  

  ]بّر الوالدين، صلة األرحام: الصلةذات : [عقوق

  

  .فهو مأخوذ من العّق، وهو القطع: وأّما عقوق الوالدين -
  .عّق والده يعّقه بضّم العني عّقا وعقوقا، إذا قطعه ومل يصل رمحه: وذكر األزهري أنّه يقال  -
يتأّذى به الوالد أو العقوق احملّرم كّل فعل : وقال الّشيخ أبو عمرو بن الّصالح رمحه هللا ىف فتاويه -

هلّني، مع كونه ليس من األفعال الواجبة ذ ليس    .حنوه 
طاعة الوالدين واجبة يف كّل ما ليس مبعصية، وخمالفة أمرمها يف ذلك عقوق، وقد : ورّمبا قيل: قال  -

  )2/87(. أوجب كثري من العلماء طاعتهما يف الّشبهات
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  ]حرمة الّتسبب يف شتم الوالدين[  - 
  )2/88(. ّبب ىف شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الّشيءومن تس -

  

  ]عقوق الوالدين من الكبائر[ - 
ء من الكبائر: وأما عقوق األمهات - مجاع العلماء، وكذلك عقوق اآل .  فحرام، وهو من الكبائر 

)12/11(  

*********************************************************************  

  

  

  ]القرآن، الوحي، احلديث، التفسري، العلم، الّدعوة، خرب الواحد: لصلةذات ا: [العلم

  :بيان مثل ما بعث به الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم من اهلدى والعلم  

لغيث، ومعناه - أّن األرض ثالثة : جاء يف حديث متثيل اهلدى اّلذي جاء به صّلى هللا عليه وسّلم 
  :أنواع، وكذلك الّناس

ا النّاس   - ملطر فيحيىى بعد أن كان مّيتا وينبت الكأل فتنتفع  فالّنوع األّول من األرض ينتفع 
والّدواّب والّزرع وغريها، وكذا الّنوع األّول من الّناس يبلغه اهلدى والعلم فيحفظه فيحيا قلبه ويعمل 

  .به ويعّلمه غريه فينتفع وينفع
ل االنتفاع يف نفسها لكن فيها فائدة وهي إمساك املاء لغريها ما ال تقب: والّنوع الثّاين من األرض  -

ا النّاس والّدواّب، وكذا الّنوع الثّاين من النّاس هلم قلوب حافظة لكن ليست هلم أفهام  فينتفع 
قبة وال رسوخ هلم يف العقل يستنبطون به املعاين واألحكام، وليس عندهم اجتهاد يف الطّاعة 
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يت طالب حمتاج متعّطش ملا عندهم من العلم أهل للّنفع واالنتفاع، والعمل به فهم حيفظ ونه حّىت 
  .فيأخذه منهم فينتفع به، فهؤالء نفعوا مبا بلغهم

ا : والّنوع الثّالث من األرض  - ملاء وال متسكه لينتفع  الّسباخ اّليت ال تنبت وحنوها، فهي ال تنتفع 
ست هلم قلوب حافظة وال أفهام واعية، فاذا مسعوا العلم ال غريها، وكذا الّنوع الثّالث من الناس لي

  ).48-15/47(.  ينتفعون به وال حيفظونه لنفع غريهم وهللا أعلم

  

  ] آداب طالب العلم[ - 
أّن الّرجل الّداخل وضع كّفيه على فخذي نفسه، : معناه". ووضع كّفيه على فخذيه: "قوله - 

  )1/157(. وجلس على هيئة املتعلم، وهللا أعلم
زالة  - واستحب العلماء لطالب العلم أن حيسن حاله يف حال جمالسة شيخه فيكون متطهرا متنظفا 

زالتها وقص األظفار وازالة الروائح الكريهة واملالبس املكروهة وغري ذلك فإن  الشعور املأمور 
  )4/66(.  ذلك من إجالل العلم والعلماء وهللا أعلم

  

  ]االستفادة مع االحرتام[ - 
  .أوضح ىل اجلواب وحنو هذه العبارة: عتب على طالب العلم واملستفيت إذا قال للعاملال  -
  .وجتوز مراجعة العامل على سبيل االسرتشاد واالعتذار ليتلّطف له يف جواب ال يشّق عليه -

)1/196(  

لس حاجة إىل مسألة ال يسألون عنها أن يسأل هو  - هل ا ينبغى ملن حضر جملس العامل إذا علم 
  )1/160(.  نها ليحصل اجلواب للجميعع

ويستحّب احرتام أهل الفضل وتوقريهم جليسهم ومصاحبهم فيكون على أكمل اهليئات وأحسن  -
  )4/66(.  الصفات
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  )17/154(. يوقر الكبار، لكن إذا مل يعرف الكبار املسألة فينبغي للّصغري اّلذي يعرفها أن يقوهلا -
ويل ما ال يفهم ظاهره من  - وينبغي األدب مع العامل وحرمة املشايخ وترك االعرتاض عليهم و

م وأقواهلم والوفاء بعهودهم واالعتذار عند خمالفة عهدهم   20)15/137(.  أفعاهلم وحركا

  

  ]:كتابة العلم[ - 
سلف من وكان بني ال...بل هي مستحّبة.... جتوز كتابة احلديث وغريه من العلوم الّشرعية  - 

ا وهللا  الصحابة والتابعني خالف ىف جواز كتابة احلديث، مث أمجعت األّمة على جوازها واستحبا
  )9/143).  (130- 9/129).    (245-1/244(.اعلم

  

  ]الّرحلة يف طلب العلم[ - 

  )16/17(.   تستحّب الّرحلة يف طلب العلم والّذهاب إىل الفضالء حيث كانوا -
  )5/113(.ال يستطاع العلم براحة اجلسم: عن حيىي بن أيب كثري قال -

  

  ]فضل املشي يف طلب العلم[  - 

                                                           
لشيء املخالف  ويهمنا هنا التنبيه على أنه جيب على... وهذا الكالم يفرح به الصوفية ويطريون به كل مطار"20 العامل 

للشريعة أن ينكر على من يتلبس به أ كان، وإن كان معروفا أنه من األخيار وأهل الدين والفضل، ولكن عن طريق السؤال 
الردود والتعقبات على ما وقع لإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم من التأويل يف الصفات وغريها من املسائل ...".  (والرفق

  ).231- 230: املهّمات
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لعلم الشرعّي بشرط أن يقصد به وجه  - ورد فضل املشي يف طلب العلم ويلزم من ذلك االشتغال 
هللا تعاىل، وإن كان هذا شرطا يف كّل عبادة، لكن عادة العلماء يقّيدون هذه املسألة به لكونه قد 

  )17/21(.   الّناس ويغفل عنه بعض املبتدئني وحنوهميتساهل فيه بعض 
فيه فضيلة العلم والتفقه يف الدين واحلث عليه وسببه أنه ".  من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين" -

  )7/128(.  قائد إىل تقوى هللا تعاىل

  

  ]حتّمل املتاعب يف طلب العلم[ - 

  )15/138(.  أي موسى عليه السالم وفتاه". فانطلقا بقية يومهما وليلتهما"

  

  :آداب املعّلم وواجباته

  ]تعليم الناس واجبات الّدين[

وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن اإلميان وكيفية الدخول يف اإلسالم وجب إجابته  -
  ).165-6/164(.   وتعليمه على الفور

 عليه و سلم على الكرسي ليسمع الباقون كالمه لقعوده صلى هللا ]  جواز اجللوس على الكرسي للتعليم[
  )6/165(.ويروا شخصه الكرمي 
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 ]تنويع مهارات الّتعليم[

لفعل ألنّه أوقع يف النفس من القول ويثبت يف احلفظ ما اليثبت  - لوصف  يستحّب الّتعليم 
  )4/4(.   لقول وهللا أعلم

  ]الرفق يف الّتعليم[

ملتعّلم واجلاهل ومالطفته وإيضاح املسألة وتلخيص املقاصد واالقتصار يف حّقه على  - ورد الرفق 
ا  )4/108(.  املهّم دون املكمالت اّليت ال حيتمل حاله حفظها والقيام 

بعه أمرا خياف عليه فيه خالف الصواب سأله عنه وقال له صوابه وبني له حكمه  - وإذا رأى من 
  )4/67(.  وهللا أعلم

جلاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب  - وينبغي الّتخلق خبلقه صّلى هللا عليه وسلم يف الرّفق 
  )5/20(.  الصواب إىل فهمه

لّسائل ويدنيه منه ليتمكن من سؤاله غري هائب وال منقبض، وينبغي  - وينبغي للعامل أن يرفق 
  )1/160(.  للسائل أن يرفق ىف سؤاله وهللا أعلم

  )17/154(. ضرب األمثال واألشباه:  الّتعليم ومن حسن - 

  

  ]نشر العلم[

  )9/128(.  وجيب نقل العلم وإشاعة السنن واألحكام -
  )11/14(.  يونبغي االهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم وإن كرهه من كرهه ملعىن -
  .وجيب تبليغ العلم، وهو فرض كفاية فيجب تبليغه حبيث ينتشر -
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.   وجتوز رواية الفضالء وغريهم من الشيوخ الذين ال علم هلم عندهم وال فقه إذا ضبط ما حيدث به -
)11/170(  

  

لعلم ولو أّدى إىل تعليم املبتدع[   ]الّسخاء 

  )14/212(.  جيوز ابتداء العامل مبا عنده من العلم قبل أن يسأله -
لوال أن يقع يف أمحوقة ما كتبت : "قال ابن عباس رضي هللا عنهما يف الكتابة إىل جندة احلروري  -

  )12/193(".  إليه

  

  ]كتم بعض العلم للمصلحة[

جيوز كتم ما خيشى الّضرر فيه والفتنة، ممّا ال حيتمله عقل كّل واحد، وذلك فيما ليس حتته عمل،  -
خبار املنافقني واإلمارة، وتعيني قوم وصفوا ال سي. وال فيه حّد من حدود الّشريعة ما ما يتعلق 

  )65-17/64)  (1/229(.  وصاف غري مستحسنة، وذّم آخرين ولعنهم، وهللا أعلم

  

  ]كتم العلم للخوف[

حيتمل أنه كان خيافه على نفسه قبل هذا احلال، ورأى "  لو علمت أن يب حياة ما حدثتك: "قول الّصحايبّ 
لتبليغوجوب تبليغ الع -12/215(. لم الذي عنده قبل موته، لئال يكون مضيعا له وقد أمر كلنا 

216.(  
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  ]امتحان العامل أصحابه[

. ويستحّب إلقاء العامل املسألة على أصحابه ليخترب أفهامهم ويرغبهم يف الفكر واالعتناء -
)17/154)  (15/42(  

  )17/154(. يفرح اإلنسان بنجابة ولده وحسن فهمهو

  

  ]ّتفطن ملدارك الّناس عند الّتعليم، ال سّيما فيما يتشّبث به أهل البدعال[

قد وهللا روي عن الّنّيب ": قال منصور". أّميا عبد أبق من مواليه فقد كفر حّىت يرجع إليهم" -
لبصرة   ".صّلى هللا عليه وسّلم ولكّين أكره أن يروى عين ها هنا 

رواييت فيشيع عّين يف البصرة اّليت هي مملوءة من املعتزلة  إّين أكره أن أصرّح برفعه يف لفظ: معناه -
  )2/59(.   واخلوارج اّلذين يقولون بتخليد أهل املعاصي يف النّار

  

  ]ديب العامل طالبه[

  ".أردت أن يدخل علّي األمحق مثلك: "قول الّصحاّيب  -
جواز مثل هذا اللفظ للّتعزير والّتأديب وزجر املتعّلم وتنبيهه، وألّن لفظة األمحق والظّامل : ويف هذا -

ا املتقون والورعون من استحّق  ما، وهذه األلفاظ هي اّليت يؤّدب  قّل من ينفك من االّتصاف 
-18/136(.  فهالّتأديب والّتوبيخ واإلغالظ يف القول، ألّن ما يقوله غريهم من ألفاظ الس

137.(  
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لعلم اّلذي أخفاه عند موته خوفا من اإلمث[   ]اإلخبار 

ّمثا" - ا معاذ عند موته    ".فأخرب 

ّمث معاذ أنه كان حيفظ علما خياف فواته وذهابه مبوته فخشي أن يكون ممّن كتم علما، وممّن مل ميتثل : ومعىن 
ذه السنة خمافة من اإلمثأمر رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم ىف تبليغ سنت .   ه، فيكون إمثا فاحتاط وأخرب 

)1/240-241.(  

  

  ]املناظرة يف العلم[ 

. تباح املناظرة يف العلم واملباحثة يف نصوص الّشرع على جهة االستفادة وإظهار احلّق وهللا أعلم -
)3/95(  

  

  ]إكرام العامل للفضالء[

لس وغريه لس أن يكرم فضالء الّداخلني عليه وميّيزهم مبزيد إكرام يف ا   )3/61(. ينبغي للعامل وكبري ا

  ]ضحك العامل مع أصحابه[

س بضحك العامل حبضرة أصحابه إذا كان بينه وبينهم أنس ومل خيرج بضحكه إىل حّد يعّد تركا للمروءة .   وال 
)3/65(  
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  ]تواضع العامل[

على الّتواضع يف علمه وغريه وأنّه ال يّدعي أنه أعلم الناس وأنه إذا سئل عن أعلم الناس  ورد احلث -
  )15/147(.  يقول هللا أعلم

  )15/138)(15/137(.  وألن خملوقات هللا تعاىل ال يعلمها إّال هو -

  

د من العلم والّتزّود يف طلبه [   ]االزد

خذه ممّن هو   يستحّب االستكثار من العلم ويستحّب للعامل وإن - كان من العلم مبحّل عظيم أن 
  .أعلم منه ويسعى إليه يف حتصيله

  )15/137(. فضيلة طلب العلم ويف تزوده احلوت وغريه -أي رحلة موسى عليه السالم-وفيه  -

)15/138(  

  

  ]اصطحاب العامل طالبه يف األسفار[

  )15/138(.  وهو يوشع بن نون  ألنّه انطلق مع موسى فتاه

  

  ]العاملخدمة [

س على العامل والفاضل أن خيدمه املفضول ويقضي له حاجة وال يكون هذا من أخذ العوض على تعليم  ال 
  )15/146(.   العلم واآلداب بل من مروءات األصحاب وحسن العشرة
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  ]سعة علم هللا[

ما نقص هذا ما نقص علمي وعلمك من علم هللا تعاىل إّال مثل : "فقال  اخلضر ملوسى عليهما الّسالم
  )15/141(".    العصفور من البحر

  

  ]الّتحذير من اّختاذ اجلّهال رؤساء[

قبض العلم ليس هو حموه من صدور حّفاظه، ولكن معناه أنّه ميوت محلته ويّتخذ النّاس جّهاال حيكمون 
م فيضّلون ويضّلون   ).225-16/223(.    لذا ينبغي الّتحذير من اّختاذ اجلّهال رؤساء.  جبهاال

************************************************************************  

  .احلديث: راجع: علوم احلديث

*********************************************************************  

  .راجع صفات هللا:   علّو هللا

**************************************************************************  

  

، اإلسبال، اجلنائز ]هل متسح على العمامة مع الّناصية؟[اللباس، مسح الرّأس : راجع: عمامة
  ، ]الكفن[
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**************************************************************************  

  

  :الُعْمَرى  

أعمرتك هذه الدار مثال أو جعلتها لك عمرك أو قوله : العمرى: قال أصحابنا وغريهم من العلماء -
  .حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيت أو ما يفيد هذا املعىن

أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك : أحدهاالعمرى ثالثة أحوال، : قال أصحابنا -
ذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة لكنها بعبارة ط ويلة فإذا مات أو لعقبك فتصح بال خالف، وميلك 

  .فالدار لورثته، فإن مل يكن له وارث فلبيت املال وال تعود إىل الواهب حبال، خالفا ملالك
أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك وال يتعرض ملا سواه، ففي صحة هذا العقد : احلال الثاين  -

  .صحته وله حكم احلال األول: قوالن للشافعي، أصحهما وهو اجلديد
يقول جعلتها لك عمرك فإذا مّت عادت إّيل أو إىل ورثيت إن كنت مّت، ففي صحته أن : الثالث -

  .خالف عند أصحابنا، واألصح عندهم صحته، ويكون له حكم احلال األول
لبيع وغريه  واألصحّ  - ما يتصرف فيها  الصحة يف مجيع االحوال، وأن املوهوب له ميلكها ملكا 

  ).71-11/69(  . من التصرفات، هذا مذهبنا

********************************************************************  

  

 ].احلج، اهلدي، مكة: موضوعات ذات الصلة: [العمرة

رة: وأصل العمرة -   .الز
  .واختلف العلماء يف وجوب العمرة فقيل واجبة وقيل مستحبة -
ا: أصحهما: وللشافعى قوالن  -   .وجو
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وأمجعوا على أنه ال جيب احلج وال العمرة يف عمر اإلنسان إال مرة واحدة اال أن ينذر فيجب  -
رة وحنومها،  لنذر بشرطه، وإال إذا دخل مكة أو حرمها حلاجة ال تتكرر من جتارة أو ز الوفاء 

.  استحبابه: ففي وجوب اإلحرام حبج أو عمرة خالف العلماء، ومها قوالن للشافعى أصحهما
)8/72) (9/118(  

  

  ]:فضل العمرة وحكمها[

  )9/118(.  العمرة مكفرة للخطا الواقعة بني العمرتني

  

 .راجع قسم احلج، فمواقيت العمرة املكانية هي نفس مواقيت  احلج]: املواقيت املكانية[

ا من احلرم، فإن خالف وأحرم  - من كان مبكة وأراد العمرة فميقاته هلا أدىن احلّل وال جيوز أن حيرم 
ا من احلرم وخرج إىل احلّل قبل الطواف أجزأه وال دم عليه، وإن مل خيرج وطاف وسعى وحلق 

  )8/84)  (8/151(.  األصح يصح وعليه دم لرتكه امليقات: ففيه قوالن

  

 ]:مانية للعمرةاملواقيت الز [

ا وفعلها يف مجيع السنة وال يكره يف شيء منها، لكن شرطها أن ال  - و والعمرة جيوز اإلحرام 
  )9/118).  (87-8/86(.   يكون يف احلج وال مقيما على شيء من أفعاله

 )12/89(.  والعمرة مستحّبة يف كّل وقت -

 : جواز العمرة يف أشهر احلجّ 
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  .يعين اجلاهلية". العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور يف األرضكانوا يرون : "قول جابر  

)8/225(  

  

ن   : بيان عدد عمر الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم وزما

فاحلاصل من رواية أنس وابن عمر اتفاقهما على أربع عمر وكانت إحداهن يف ذي القعدة عام   -
ت هلم عمرة، والثانية يف ذي القعدة احلديبية سنة ست من اهلجرة وصّدوا فيها فتحلّلوا وحسب

  .والثالثة يف ذي القعدة سنة مثان وهي عام الفتح. سنة سبع وهي عمرة القضاء: وهي
  .والرابعة مع حجته وكان إحرامها يف ذي القعدة وأعماهلا يف ذي احلجة  -
يف إبطال  ففعله صلى هللا عليه و سلم مرات يف هذه األشهر ليكون أبلغ يف بيان جوازه فيها وأبلغ -

  )11/126).(236- 8/234(.   ما كانت اجلاهلية عليه وهللا أعلم

 

 ]:تكرار العمرة يف السنة[

  )9/118)(8/87(.  وال يكره تكرار العمرة ىف السنة بل يستحب عند وعند اجلمهور

  

  :فضل العمرة يف رمضان

ا تعدهلا يف:  عمرة يف رمضان تعدل حجة  كل شيء فإنه لو كان عليه أي تقوم مقامها يف الثواب ال أ
  )9/2(.  حجة فاعتمر يف رمضان ال جتزئه عن احلجة

 ]:حمظورات العمرة[



198 
 

  )8/77(. العمرة حيرم فيها من الطيب واللباس وغريمها من احملرمات السبعة السابقة ما حيرم يف احلج

 

  ]:أعمال العمرة[

ا وإظهار التلبية  - ا وهيئا   .وغري ذلك مما يشرتك فيه احلج والعمرةالطواف والسعي واحللق بصفا

)8/78(  

  .  وتستحب التلبية للمحرم مطلقا سواء الرجل واملرأة واحملدث واجلنب واحلائض -
 )8/91(.  وتستحب للعمرة حىت يشرع يف الطواف -

  ]طواف العمرة[ 

 وليس يف العمرة طواف قدوم بل الطواف الذي يفعله فيها يقع ركنا هلا حىت لو نوى به طواف
  )8/218(.  القدوم وقع ركنا ولغت نيته

  

لطّواف قبل السعي   .احملرم بعمرة ال يتحّلل 

  ألّن الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم مل يتحّلل من عمرته حىت طاف وسعى فتجب متابعته واالقتداء به،

  ).219-8/218(.   وهو مذهب العلماء كافة

  

  ]:أفضل منحر للمعتمر[
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ا موضع حتلله كما أن مىن موضع حتلل احلاجواألفضل يف حق املعتمر أ   .ن ينحر يف املروة ال

)8/196(  

جواز تقصري املعتمر من شعره وأنه ال جيب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصريه عند 
  :املروة

جيوز االقتصار على التقصري وإن كان احللق أفضل وسواء يف ذلك احلاج واملعتمر إال أنه يستحب  -
  .يقصر يف العمرة وحيلق يف احلج ليقع احللق يف أكمل العبادتنيللمتمتع أن 

ا موضع حتلّله، كما يستحب للحاج أن  - ويستحب أن يكون تقصري املعتمر أو حلقه عند املروة أل
ا موضع حتلله، وحيث حلقا أو قصرا من احلرم كله جاز . يكون حلقه أو تقصريه يف مىن أل

)8/231(  

  

إلحصاروال جيب قضاء املصدود  -    )12/135(.  عنها إذا حتّلل 

**************************************************************************  
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  ]الّرفق: ذات الّصلة: [العنف

  ".إّن هللا رفيق حيّب الّرفق ويعطي على الّرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على سواه"

  .وفتحها وكسرها حكاهّن القاضي، وغري الضّم أفصح وأشهر، وهو ضّد الرّفقفبضّم العني : أّما العنف

)16/145(    

**************************************************************************  

  

  احلجاب، : ذات الّصلة: [العورة

  :حترمي النظر إىل العورات

  .املرأة وهذا الخالف فيهحيرم نظر الرجل إىل عورة الرجل واملرأة إىل عورة  - 

إلمجاع -  .وكذلك نظر الّرجل إىل عورة املرأة واملرأة إىل عورة الرجل حرام 
وهذا التحرمي يف حق غريأالزواج والّسادة، أما الّزوجان فلكّل واحد منهما النظر إىل عورة صاحبه  -

واحد منهما النظر أنه مكروه لكل : مجيعها اّال الفرج نفسه، ففيه ثالثة أوجه ألصحابنا أصحها
 .إىل فرج صاحبه من غري حاجة وليس حبرام

فإن كان ميلك وطأها فهما كالزوجني، وإن كانت حمرمة عليه بنسب كأخته : وأما السيد مع أمته -
  .وعمته وخالته أو برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة ابنه فهي كما إذا كانت حرة

  .و وثنية أو معتدة أو مكاتبة فهي كاألمة األجنبيهوإن كانت األمة جموسية أو مرتدة أ  -
وأما نظر الرجل إىل حمارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرة وحتت الركبة وقيل ال  -

 .حيّل إال مايظهر يف حال اخلدمة والتصرف وهللا أعلم
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لركبة وكذلك املرأة مع فعورة الرجل مع الرجل ما بني السرة وا: وأما ضبط العورة يف حّق األجانب
 .ليستا بعورة: املرأة، ويف السرة والركبة ثالثة أوجه آلصحابنا أصحها

ا  - فكذلك حيرم عليها النظر إىل كّل شيء  وأما نظر الرجل إىل املرأة فحرام يف كل شيء من بد
 .من بدنه سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغريها

وكذلك حيرم على الرجل النظر إىل وجه األمرد إذا كان حسن الصورة سواء كان نظره بشهوة أم  -
ال، سواء أمن الفتنة أم خافها هذا هو املذهب الصحيح املختار عند العلماء احملققني نص عليه 

) 8/190(   ).97-10/96). (31- 4/30(. الشافعي وحّذاق أصحابه رمحهم هللا تعاىل
)4/4(  

  )6/184(. ظر النساء إىل لعب الرجال من غري نظر إىل نفس البدنوجيوز ن -

  

  ]النظر للحاجة[

حيرم الّنظر إيل األمرد إىل وجهه وسائر بدنه، سواء كان بشهوة أو بغريها إال أن يكون حلاجة البيع  -
  )2/217(. والشراء والتطبيب والتعليم وحنوها وهللا أعلم

كما يف حالة البيع والشراء والتطّبب والشهادة وحنو ذلك   أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر -
ولكن حيرم النظر يف هذه احلال بشهوة فإن احلاجة تبيح النظر للحاجة إليه وأما الشهوة فال حاجة 

  .اليها
لشهوة حرام على كل أحد غري الزوج والسيد حىت حيرم على اإلنسان النظر : قال أصحابنا - النظر 

لش   )4/31(.  هوة وهللا أعلمإىل أمه وبنته 

  

س يف نظر الّرجل إىل صدر الّرجل[   ]ال 
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جيوز نظر الّرجل إىل صدر الّرجل وال خالف يف جوازه، وكذا جيوز أن ينظر إىل ما فوق سرّته  -
وحتت ركبته إّال أن ينظر بشهوة فإنّه حيرم الّنظر بشهوة إىل كّل آدمي إّال الّزوج لزوجته ومملوكته، 

  )2/217(. هوكذا مها إلي
  )8/171(  .الرجل الكبري ال حيسن إدخال اليد يف جيبه واملسح بني ثدييه -

  

  ]ساق املرأة عورة[

حلجاب، وحترمي النظر إليهّن، وألنّه مل  نظرة الصحايب إىل خلخال عائشة كان يوم أحد قبل أمر الّنساء 
صلت تلك النظرة فجأة بغري قصد ومل يذكر هنا أنّه تعّمد الّنظر إىل نفس الّساق، فهو حممول على أنّه ح

  )12/189(.  يستدمها

  )4/219(. وساق الّرجل ليست بعورة وهذا جممع عليه

  

  ]ملس عورة غري الزوجني[

ي موضع من بدنه كان وهذا متفق عليه  )4/31(.  حيرم ملس عورة غريه 

  

  ]ال يلمس جسد األجنبية[

واليلمس بشرة األجنبية من غري ضرورة كتطّبب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عني وحنوها ممّا ال توجد 
  )13/10(.  امرأة تفعله جاز للّرجل األجنّيب فعله للّضرورة

  ]كشف العورة يف اخللوة[
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وأما كشف الرجل عورته يف حال اخللوة حبيث ال يراه آدمي فإن كان حلاجة جاز وإن كان لغري حاجة ففيه  
  )4/32(.  خالف العلماء يف كراهته وحترميه واألصح عند أنه حرام

  

  )15/168)(12/163)(9/219(.  أنه عورة: مذهبنا]  هل الفخذ عورة؟[

  

 ]:هل كالم األجنبية عورة؟[

ا ليس بعورةكالم األجن -   )13/10(.  بية يباح مساعه عند احلاجة وصو
  )8/26(.  جيوز مساع كالم املرأة األجنبية يف االستفتاء وحنوه من مواضع احلاجة -
ا للحاجة - م ومساعهم صو   )1/186(. وجيوز استفتاء املرأة الرجال االجانب ومساعها صو

)12/7)(13/212(  

  )15/81(  .كالمهم إّال الوعظ وحنوه  ويبعد الّنساء من الّرجال ومن مساع -

  

 : أمر الّنساء املصّليات وراء الّرجال  أن ال يرفعن رؤوسهن من السجود حىت يرفع الرجال

  )4/160(.  لالحتياط يف سرت العورة والتوثق حبفظ السرتة

*******************************************************************  
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  ].الّصدقة، اإلنفاق: لةذات الصّ : [العون

ورد  فضل يف قضاء حوائج املسلمني ونفعهم مبا تيّسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة مبصلحة أو 
  )17/21(.  نصيحة وغري ذلك، والّسرت على املسلمني، وإنظار املعسر

***********************************************************************  

  

  :العهد

لعهد   :الوفاء 

لعهد -   )12/144(.  جيب الوفاء 
ا مستحّب ال واجب، وأوجبه احلسن وبعض املالكية: قال الّشافعي واجلمهور - .إجنازها والوفاء 

  )15/74 (  

  ]حكم األسري اّلذي يعاهد الكّفار أن ال يهرب منهم[ 

  وقد اختلف العلماء يف األسري يعاهد الكّفار أن ال يهرب منهم؛  -
  .ال يلزمه ذلك، بل مىت أمكنه اهلرب هرب: فقال الّشافعي وأبو حنيفة والكوفيون  -
  )12/144(. واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف ال يهرب ال ميني عليه، ألنّه مكره -
ئبه -    )12/144(. وال جيب الوفاء برتك اجلهاد مع اإلمام و

****************************************************************  
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 ].املرض، الطب: ذات الصلة: [العيادة

  :عيادة املريض

إلمجاع، وسواء فيه من يعرفه ومن ال يعرفه والقريب واألجنيبّ : عيادة املريض -   .سّنة 
  )14/31(.  واختلف العلماء يف األوكد واألفضل منها  -
  .ة املريض وعيادة الفاضل املفضول وعيادة اإلمام والقاضي والعامل أتباعهتستحّب عياد -

)6/226-227)   .(11/55)  (11/76(  

  )17/117(. يستحّب السؤال عن املريض -

  

  : فضل عيادة املريض

قيل  رسول هللا ما خرفة اجلّنة؟ قال ".عائد املريض يف خمرفة اجلّنة"قال صّلى هللا عليه وسّلم   - 
  .أي يؤول به ذلك إىل اجلّنة واجتناء مثارها". جناها

  )16/124(.  واتّفق العلماء على فضل عيادة املريض  -

****************************************************************  

  

آداب الطعام - ،  اآلداب]األمر ببيع األمة الّزانية إذا تكّررت منها الفاحشة[ -الرق:راجع: العيب

  ].اإلنكار على التّجار يف غّشهم[ - وأحكامهما،املنكروالشراب 

****************************************************************  
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 ]الصالة: ذات الصلة: [العيدين

وّمسى عيدا لعوده وتكرره وقيل لعود السرور فيه وقيل تفاؤال بعوده على من أدركه كما مسيت  :قالوا
  )6/171(. تفاؤال لقفوهلا ساملة وهو رجوعها وحقيقتها الراجعةالقافلة حني خروجها 

  

م العيد   ]الغناء: راجع قسم: [الّرخصة يف الّلعب اّلذي ال معصية فيه يف أ

  .ضرب دف العرب مباح يف يوم السرور الظّاهر وهو العيد والعرس واخلتان -
م العيد وحكمه جار عليه يف كثري من - م الّتشريق داخلة يف أ األحكام جلواز الّتضحية وحترمي  وأ

  ).184-6/183(.  الصوم واستحباب التكبري وغري ذلك

*****************************************************************************  

  

  ].، الطبّ الّرقية: ذات الصلة: [العني

  ]حقيقة العني[

لك عند  أّن العني: ومذهب أهل الّسّنة نظر العائن بفعل هللا تعاىل، أجرى هللا سبحانه وتعاىل إمنا تفسد و
  ).172-14/171(.   العادة أن خيلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر

  ]ثري العني[

ا قوية الّضرر وهللا أعلم". ولو كان شيء سابق القدر سبقته العني" ّ   . وفيه صحة أمر العني وأ
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)14/174(  

  ]عالج العني[

لوضوء هلذا اآلمر يف حديث سهل بن حنيف  لعني عند اغتساله، فأمر الّنّيب فإّن الّشرع ورد  ملّا أصيب 
  )14/172(. رواه مالك يف املوطأ. صّلى هللا عليه وسّلم عائنه أن يتوّضأ

لنّاس[   ]منع العائن املعروف من االختالط 

لعني أن جيتنب ويتحرز منه وينبغي : قال بعض العلماء: قال القاضي  إلصابة  إنه  ينبغي إذا عرف أحد 
مره بلزوم بيته، فإن كان فقريا رزقه ما يكفيه ويكّف أذاه عن الّناس ..... لإلمام منعه من مداخلة الّناس و

  .ريح خبالفه وهللا أعلموهذا الذى قاله هذا القائل صحيح متعّني، وال يعرف عن غريه تص

)14/173(  

*****************************************************************************  
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  حرف الغني

**********************************************************  

  

  .قضاء احلاجة: راجع: الغائط

**********************************************************  

  

  ].الغنيمة: ذات الّصلة: [الغدر

  .هو الذي يواعد على أمر وال يفي به: الغادر: حترمي الغدر - 
حيرم الغدر ال سّيما من صاحب الوالية العاّمة، ألّن غدره يتعّدى ضرره إىل خلق كثريين، وقيل و -

  ).44-12/43(.  ر لقدرته على الوفاءألنه غري مضطر إىل الغد

  

  ]حّب الّدنيا من أسباب الغدر[

لغدر وغريه ممّا يتوّصل به إىل ذلك، ومن طلب اآلخرة مل يرتكب  - من طلب حّظ الّدنيا ال يبايل 
  )12/106(.   غدرا وال غريه من القبائح

**********************************************************************  

ء   .اإلسالم: راجع: الغر

**********************************************************************  
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  .الّدية: راجع: غّرة

**********************************************************************  

  

]. الّنهي عن أجرة ضراب الفحل[بطالن بيع احلصاة والبيع الذى فيه غرر، و -البيوع-راجع: غرر

  .شروط السلم، املعاومة- السلم

**********************************************************************  

  

 :الغزوات

  :عدد غزوات الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم

ه، فذكر ابن سعد وغريهقد اختلف أهل  - : املغازي يف عدد غزواته صّلى هللا عليه وسّلم وسرا
  .عددهن مفّصالت على ترتيبهن، فبلغت سبعا وعشرين غزاة، وستا ومخسني سريّة

بدر، وأحد، واملريسيع، واخلندق، وقريظة، وخيرب، والفتح، : قاتل يف تسع من غزواته، وهي: قالوا  -
  .وا الفتح فيهاوحنني، والطائف، هكذا عدّ 

  .فتحت مّكة عنوة، وقد قّدمنا بيان اخلالف فيها: وهذا على قول من يقول  -
ا فتحت صلحا: ومذهب الّشافعّي وموافقيه -   .أ
ّن غزوات رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم مل تكن منحصرة يف تسع عشرة بل  - وورد دليل صريح  

  )8/236).(196-12/195(.   زائدة
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  ]غزوة بدر[

لم أّن بدرا هو موضع الغزوة العظمى املشهورة، وهو ماء معروف وقرية عامرة على حنو أربع اع -
 . مراحل من املدينة بينها وبني مّكة

وكانت غزوة بدر يوم اجلمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان يف السنة : قال أبو اليقظان -
  .الثانية من اهلجرة

  )12/84(.   أّن يوم بدر كان يوما حارا: وثبت يف صحيح البخاري عن ابن مسعود -

  

  ]الّصحيح أّن املريسيع قبل اخلندق[

.   هذا كالم القاضي وهو صحيح.  وقول غري ابن إسحاق يف غري وقت املريسيع أصحّ : قال القاضي  
)17/109-110.(  

  

  ]غزوة األحزاب[

  )13/12(.  وهو الّصحيحاخلندق كانت سنة أربع من اهلجرة 

  ]احلديبية[

  ".ألفا وثالمثائة: "ويف رواية". ألفا ومخسمائة: "وىف رواية". كّنا يوم احلديبّية ألفا وأربعمائة"

م كانوا أربعمائة وكسرا، فمن قال: وميكن أن جيمع بينهما أربعمائة، مل يعترب الكسر، ومن قال مخسمائة : ّ
  )13/2(. اعتربه، ومن قال ألف وثالمثائة ترك بعضهم، لكونه مل يتقن العّد أو لغري ذلك
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  :غزوة خيرب 

  ]هل فتحت خيرب عنوة أم صلحا؟[

هل فتحت عنوة أو صلحا؟ أو جبالء أهلها عنها بغري قتال؟ أو بعضها وقد اختلفوا يف خيرب : قال القاضي
  صلحا وبعضها عنوة وبعضها جالء عنه أهله؟ أو بعضها صلحا وبعضها عنوة؟ 

  ).165-12/164)  (10/209(.   وهذا أصح األقوال: قال

  

  :غزوة حنني

  )12/113(.  الواد بني مّكة والطّائف وراء عرفات، بينه وبني مكة بضعة عشر مي: حنني 

  

  :غزوة تبوك

  )17/100(.  كانوا ثالثني ألفا، وهذا أشهر: وقال ابن إسحاق ]كثرة الغزاة فيها[

**********************************************************************  
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الطهارة، املاء، النّـّية، املضمضة، االستنشاق، الوضوء، املّين، االحتالم، : ذات الصلة: [الغسل

  ]. اجلنابة

وأما الغسل فاذا أريد به املاء فهو مضموم الغني واذا أريد به املصدر فيجوز بضم الغني وفتحها  -
ن   .لغتان مشهور

  )3/99(.  ن خطمي وغريه وهللا أعلموأما الِغسل بكسر الغني فهو اسم ملا يغسل به الرأس م -

  

  :  الّنهي عن االغتسال يف املاء الراكد -
  :أحكام املسألة

فقال العماء من أصحابنا وغريهم يكره االغتسال يف املاء الراكد قليال كان أو كثريا وكذا يكره االغتسال يف  -
  .وهذا كله على كراهة التنزيه ال التحرمي.... العني اجلارية

أنّه إن كان : فيه من اجلنابة فهل يصري املاء مستعمال فيه تفصيل معروف عند أصحابنا، وهووإذا اغتسل  -
  .املاء قلتني فصاعدا مل يصر مستعمال ولو اغتسل فيه مجاعات يف أوقات متكررات

ه وأّما إذا كان املاء دون القلتني فإن انغمس فيه اجلنب بغري نية مث ملا صار حتت املاء نوى ارتفعت جنابت  -
قيه صار املاء يف احلال مستعمال  وصار املاء مستعمال، وإن نزل فيه إىل ركبتيه مثال مث نوى قبل انغماس 

لنسبة إىل غريه وارتفعت اجلنابة عن ذلك القدر املنغمس بال خالف، وارتفعت أيضا عن القدر الباقي إذا 
لنسبة إىل  متّم انغماسه على املذهب الصحيح املختار املنصوص املشهور ألنّ  املاء إّمنا يصري مستعمال 

  .املتطهر إذا انفصل عنه
  .ولو انفصل ّمث عاد إليه مل جيزئه ما يغسله به بعد ذلك بال خالف -
ولو انغمس رجالن حتت املاء الناقص عن قلتني أن تصورا مث نو دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار املاء   -

لنسبة إىل رفيقه فال مستعمال، فإن نوى أحدمها قبل اآلخر  ارتفعت جنابة النّاوي وصار املاء مستعمال 
  .ترتفع جنابته على املذهب الصحيح املشهور

قيهما  -   .وإن نزال فيه إىل ركبتيهما فنو ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر وصار مستعمال فال ترتفع عن 
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)3/188-189.(  

 :تسّرت املغتسل بثوب وحنوه حبضرة شخص آخر -

  .  اغتسال اإلنسان حبضرة أمرأة من حمارمه إذا كان حيول بينه وبينها ساتر من ثوب وغريه جيوز

)4/28-29) .(5/231-232.(  

  

لّسالم عليه خبالف البائل لكالم يف حال االغتسال والوضوء وال  س    ).232-5/231(. وال 

  

  : جواز االغتسال عر يف اخللوة

احلاجة يف اخللوة وذلك كحالة االغتسال وحال البول ومعاشرة جيوز كشف العورة يف موضع  - 
 .الزوجة وحنو ذلك فهذا كله جائز فيه التكشف يف اخللوة

  )4/32(. وأما حبضرة الناس فيحرم كشف العورة يف كل ذلك  - 
ذا قال الّشافعي ومالك ومجاهري  -  وجيوز الغسل عر يف اخللوة وإن كان سرت العورة أفضل و

  )15/127(.  العلماء

  

  :االستعانة يف الغسل

  )8/126(.  جتوز االستعانة يف الّطهارة ولكن األوىل تركها إّال حلاجة - 
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 :االغتسال من اإلغماء

لغسل من اإلغماء وإذا تكّرر اإلغما ء استحب تكرر الغسل لكل مرة فإن مل يغتسل إال بعد يستحّب 
  )4/136(.  اإلغماء مرات كفى غسل واحد

  

 :الغسل من اجلنابة

اجلماع كان يف أول االسالم ال يوجب الغسل إال أن ينزل املنيوّمت نسخه والغسل جيب 

 :جلماع

جلماع وإن مل يكن مع و -  ه إنزال وعلى وجوبه أعلم أّن أالّمة جمتمعة اآلن على وجوب الغسل 

  .إلنزال

لنسخ . فاجلمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا إنه منسوخ" املاء من املاء"وأما حديث  -  ويعنون 
  .أّن الغسل من اجلماع بغري إنزال كان ساقطا مث صار واجبا

لرؤية يف النوم إذا مل ينزل -   )4/40)   (4/36(.  وال جيب الغسل 

يمة أو دبرها وجب الغسل ولو غّيب ا: قال أصحابنا -  حلشفة يف دبر إمرأة أو دبر رجل أو فرج 
سواء كان املوجل فيه حيا أو مّيتا صغريا أو كبريا وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان وسواء  
ئم وسواء انتشر الذكر أم ال، وسواء كان  كان خمتارا أو مكرها، أو استدخلت املرأة ذكره وهو 

 .خمتو أم أغلف

جب الغسل يف كل هذه الصور على الفاعل واملفعول به إّال إذا كان الفاعل أو املفعول به صبيا في  - 
أو صبية، فإنه اليقال وجب عليه ألنه ليس مكلفا ولكن يقال صار جنبا، فإن كان مميزا وجب 
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لوضوء فإن صّلى من غري غسل مل تصح صالته وإن مل  مره  لغسل كما  مره  على الوّيل أن 
  .غتسل حىت بلغ وجب عليه الغسلي

  .وإن اغتسل يف الصبا مث بلغ مل يلزمه إعادة الغسل  - 
التفاق ولو غيب بعض احلشفة ال يتعلق به شيء من األحكام  -  وال يشرتط تغييب مجيع الذكر 

  .التفاق
: واملشهورولو لّف على ذكره خرقة وأوجله يف فرج إمرأة ففيه ثالثه أوجه ألصحابنا الصحيح منها  - 

 .أنه جيب عليهما الغسل
يمة وجب عليها الغسل، ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان  -  ولو استدخلت املرأة ذكر 

  )4/41(.   أصّحهما جيب عليها الغسل
وختان املرأة يف أعلى الفرج والميسه الذكر يف اجلماع، وقد أمجع العلماء على أنه لو وضع  -

ا ومل يوجله مل  ملماسة احملاذاةذكره على ختا .  جيب الغسل ال عليه وال عليها وجيب 
)4/42(  

  

كل أو يشرب أو ينام أو  - جواز نوم اجلنب واستحباب الوضوء هلوغسل الفرج إذا أراد أن 

 :جيامع

كل ويشرب وجيامع قبل االغتسال وهذا جممع عليه  -    .جيوز للجنب أن ينام و
 .وأمجعوا على أن بدن اجلنب وعرقه طاهران - 
ويستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه هلذه األمور كلها وال سيما إذا أراد مجاع من مل جيامعها فإنه  - 

 .يتأكد استحباب غسل ذكره
وقد نّص أصحابنا أنّه يكره الّنوم واألكل والّشرب واجلماع قبل الوضوء، وال خالف عند أن   - 

لوض ذا قال مالك واجلمهور، واملراد    .وء وضوء الصالة الكاملهذا الوضوء ليس بواجب و
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واختلف العلماء ىف حكمة هذا الوضوء فقال أصحابنا ألنه خيفف احلدث فإنه يرفع احلدث عن   - 
 .أعضاء الوضوء

مجاع  - وغسل اجلنابة ليس على الفور وإمنا يتضيق على اإلنسان عند القيام إىل الصالة وهذا 
  ).219-3/215(.   املسلمني

  

  :وج املّين منها وجوب الغسل على املرأة خبر 

املرأة إذا خرج منها املّين وجب عليها الغسل كما جيب على الرجل خبروجه، وقد أمجع املسلمون  - 
 .على وجوب الغسل على الرجل واملرأة خبروج املّين أو إيالج الذكر ىف الفرج

و ىف مث إن مذهبنا أنه جيب الغسل خبروج املىن سواء كان بشهوة ودفق أم بنظر أم ىف النوم أ  - 
نون مث إن املراد خبروج املّين أن  اليقظة وسواء أحس خبروجه أم ال، وسواء خرج من العاقل أم من ا

  .خيرج إىل الظاهر
ن يرى النائم أنه جيامع وأنه قد أنزل مث يستيقظ فال يرى   -  أما ما مل خيرج فال جيب الغسل وذلك 

مجاع املسلمني   .شيئا فال غسل عليه 
بدنه ملبادئ خروج املّين فلم خيرج، وكذا لو نزل املّين إىل أصل الذكر مث مل خيرج  وكذا لو اضطرب  - 

  .فال غسل
وكذا لو صار املّين ىف وسط الذكر وهو ىف صالة فأمسك بيده على ذكره فوق حائل فلم خيرج   - 

  .املّين حىت سلم من صالته صحت صالته فإنه مازال متطهرا حىت خرج
ا إذا كانت ثيبا فنزل املين إىل فرجها ووصل املوضع الذى جيب عليها واملرأة كالرجل ىف هذا إ  -  ال أ

غسله ىف اجلنابة واالستنجاء وهو الذى يظهر حال قعودها لقضاء احلاجة وجب عليها الغسل 
 .بوصول املّين إىل ذلك املوضع ألنه ىف حكم الظاهر

.   ها كداخل احليل الرجل وهللا أعلموان كانت بكرا مل يلزمها ما مل خيرج من فرجها ألن داخل فرج  - 
)3/219-220.(  
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  :صفة غسل اجلنابة

ء مث : قال أصحابنا -  كمال غسل اجلنابة أن يبدأ املغتسل فيغسل كفيه ثال قبل إدخاهلما يف اإل
يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من األذى مث يتوضأ وضوءه للصالة بكماله مث يدخل أصابعه  

ا أصول شعره من رأسه وحليته مث حيثي على رأسه ثالث حثيات كلها يف املاء فيغرف  غرفة خيلل 
ويتعاهد معاطف بدنه كاإلبطني وداخل األذنني والسرة وما بني األليتني وأصابع الرجلني وعكن 
البطن وغري ذلك فيوصل املاء إىل مجيع ذلك، مث يفيض على رأسه ثالث حثيات مث يفيض املاء 

  .رات يدلك يف كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنهعلى سائر جسده ثالث م
ر أو بركة انغمس فيها ثالث مرات ويوصل املاء إىل مجيع بشرته والشعور   -  وإن كان يغتسل يف 

طنه وأصول منابته لغسل ظاهر الشعر و  .الكثيفة واخلفيفة ويعم 
واملستحب أن يبدأ مبيامنه وأعايل بدنه وأن يكون مستقبل القبلة وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن   - 

 .ال اله اال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن دمحما عبده ورسوله
ه ويستصحب النية إىل أن يفرغ من غسله فهذا كمال   -  وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكر

 .الغسل
النّية يف أول مالقاة أول جزء من البدن للماء وتعميم البدن شعره وبشره : هوالواجب من هذا كل  - 

 .ملاء
ه سنة: ومن شرطه  -   .أن يكون البدن طاهرا من النجاسة وما زاد على هذا مما ذكر
ء كاإلبريق وحنوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها وهي إنه إذا استنجى   -  وينبغي ملن اغتسل من إ

ملاء فينبغي أن يغسل حمّل االستنجاء بعد ذلك بنية غسل اجلنابة ألنّه إذا وطهر حمل االست نجاء 
مل يغسله اآلن رمبا غفل عنه بعد ذلك فال يصح غسله لرتك ذلك وإن ذكره احتاج إىل مس فرجه 
فينتقض وضوءه أو حيتاج إىل كلفة يف لف خرقة على يده وهللا أعلم، هذا مذهبنا ومذهب كثريين 

ومل يوجب أحد من العلماء الدلك يف الغسل وال يف الوضوء إال مالك واملزين، ومن  من األئمة
 .سوامها يقول هو سنة لو تركه صحت طهارته يف الوضوء والغسل
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  . ومل يوجب أيضا الوضوء يف غسل اجلنابة إّال داود الظاهري ومن سواه يقولون هو سنة  - 

)3/228-229)  .(4/9(  

  ]:الوضوء قبل الغسل[

ت عائشة  يف صحيح البخاري ومسلم أنه صلى هللا عليه و سلم توضأ واع  -  لم أنه جاء يف روا
ت ميمونة توضأ مث أفاض املاء .... وضوءه للصالة قبل إفاضة املاء عليه وقد جاء يف أكثر روا

 .عليه مث تنحى فغسل رجليه
  .تار منهما أنه يكمل وضوءه بغسل القدمنيأصّحهما وأشهرمها واملخ: وللّشافعي  قوالن - 
وكان يعيد غسل القدمني بعد الفراغ إلزالة الطني ال ألجل اجلنابة فتكون الرجل مغسولة مرتني  - 

  .وهذا هو األكمل األفضل فكان ملسو هيلع هللا ىلص يواظب عليه
فإنه ينوي به  وأّما نية هذا الوضوء فينوي به رفع احلدث األصغر إال أن يكون جنبا غري حمدث - 

  ).230-3/229(.   سنة الغسل وهللا أعلم

  

ا وبفرجها عند االغتسال   :عناية املرأة بضفري

طنه من غري  -  مذهبنا ومذهب اجلمهور أن ضفائر املغتسلة إذا وصل املاء إىل مجيع شعرها ظاهره و
  .وإن مل يصل إّال بنقضها وجب نقضها. نقض مل جيب نقضها

  .فهو كاملرأة وهللا أعلم وإذا كان للرجل ضفرية - 
وأعلم أن غسل الّرجل واملرأة من اجلنابة واحليض والنفاس وغريها من األغسال املشروعة سواء يف    - 

كّل شيء إّال ما سيأيت يف املغتسله من احليض والنفاس أنه يستحب هلا أن تستعمل فرصة من 
  . مسك
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وإن كانت ثيبا وجب إيصال املاء إىل . هافإن كانت املرأة بكرا مل جيب إيصال املاء إىل داخل فرج - 
ما يظهر يف حال قعودها لقضاء احلاجة ألنه صار يف حكم الظاهر هكذا نص عليه الشافعي 

  ).12-4/10(.  ومجاهري أصحابنا

  

  :تنشيف األعضاء

يستحّب ترك تنشيف األعضاء وقد اختلف علماء أصحابنا يف تنشيف األعضاء يف الوضوء  - 
واّلذي خنتاره أنه مباح يستوي فعله وتركه، فإّن املنع واالستحباب حيتاج : والغسل على مخسة أوجه

  )3/231(. إىل دليل ظاهر
س بهو -  أوجه واملختار وقد اختلف أصحابنا فيه على :  نفض اليد بعد الوضوء والغسل ال 

  )3/232(.  األظهر أنه مباح يستوي فعله وتركه

  

ء واحد وغسل أحدمها  القدر املستحّب من املاء يف غسل اجلنابة  وغسل الرجل واملرأة يف إ
 :بفضل االخر

أمجع املسلمون على أّن املاء الذي جيزئ يف الوضوء والغسل غري مقدر بل يكفي فيه القليل  - 
ن املاء على األعضاء والكثري إذا وجد شرط  .الغسل وهو جر

  .واملستحّب أن ال ينقص يف الغسل عن صاع وال يف الوضوء عن مد: قال العلماء - 
وأمجع العلماء على النهي عن اإلسراف يف املاء ولو كان على شاطيء البحر، واألظهر أنه مكروه   - 

 .اإلسراف حرام وهللا أعلم: كراهة تنزيه، وقال بعض أصحابنا
مجاع املسلمنيوأما ت -  ء واحد فهو جائز   .طهري الرجل واملرأة من إ
إلمجاع أيضا -   .وتطهري املرأة بفضل الرجل فجائز 
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 .وأما تطهري الرجل بفضلها فهو جائز عند وعند مجاهري العلماء سواء خلت به أو مل ختل - 

)4/2-3)   .(4/5-6.(  

  ).178- 3/177(. وال يستحب جتديد الغسل على املذهب الّصحيح املشهور

  

 :غسل يوم اجلمعة

وذهب مجهور العلماء من السلف واخللف وفقهاء األمصار :  واختلف العلماء يف غسل اجلمعة - 
  .إىل أنه سنة مستحبة ليس بواجب

ومذهبنا املشهور أنه يستحب لكل مريد هلا، ويف وجه ألصحابنا يستحب للذكور خاصة، ويف  - 
  ).135-6/131(.  اء والصبيان والعبيد واملسافرينوجه يستحب ملن يلزمه اجلمعة دون النس

)6/146(  

  :غسل الكافر إذا أسلم

 هل جيب الغسل على الكافر إذا أراد اإلسالم؟ -

ذن له يف : قال أصحابنا - در به وال يؤخره لالغتسال، وال حيّل ألحد أن  إذا أراد الكافر اإلسالم 
 .خريه، بل يبادر به مث يغتسل

 أّن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة يف الّشرك، سواء كان اغتسل منها أم ال؛: ومذهبنا  -

.   هذا إذا كان أجنب يف الكفر، أما إذا مل جينب أصال مث أسلم فالغسل مستحب له وليس بواجب -
)12/88(  

**************************************************************  
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  :غسل الرباجم

لوضوء هي -    .سنة مستقلة ليست خمتصة 

جليم مجع برمجة بضم الباء واجليم وهي عقد األصابع ومفاصلها كلها  -    .والرباجم بفتح الباء و

ملسح   -  لرباجم ما جيتمع من الوسخ يف معاطف األذن وهو الصماخ فيزيله  قال العلماء ويلحق 
لسمع وكذلك ما جيتمع يف داخ تمع على ألنه رمبا أضرت كثرته  ل األنف وكذلك مجيع الوسخ ا

لعرق والغبار وحنومها وهللا أعلم   )2/131)   (3/150(.   أّي موضع كان من البدن 
  

**************************************************************  

  

. ، حترمي التصرية والتدليس]حرمة الغش[- ، البيوع]عقوبة الغش[- اإلمارة: ر: غشال
اإلنكار [- املنكر]. جواز خلط اللنب مباء للشرب ال للبيع[-من آداب الشراب-داباآل

املبايع [-الكبرية]. التناصح من حّق املسلم على املسلم[- النصيحة]. على التّجار يف غّشهم
  ].اخلّداع

**************************************************************  
 

  ].لمالظّ : ذات الّصلة: [الغصب

  :حترمي الظّلم وغصب األرض وغريها
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  .وغصب األرض ممكن، وهو مذهبنا ومذهب اجلمهور.... حيرم الظلم وحيرم الغصب وتغّلظ عقوبته

)11/48-49.(  

*******************************************************************  

  

  ].الغنيمة، اجلهاد، شهيد، اإلمارة: ذات الّصلة: [الغلول

  )3/103(.  اخليانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة :والغلول

  :غلظ حترمي الغلول

هي اخليانة يف كّل شيء، : وقال غريه. فقال أبو عبيد هو اخليانة يف الغنيمة خاصة :وأّما الغلول - 
  .غّل يغّل بضم الغني: ويقال منه

والغلول مينع من إطالق اسم الّشهادة على من  .حيرم الغلول حترميا مغّلظا وال فرق بني قليله وكثريه - 
ومن غّل شيئا من الغنيمة جيب عليه رّده، وأنّه إذا رّده يقبل منه، وال حيرق متاعه، . غّل إذا قتل

  ).218-12/217)  (2/130(.  سواء رّده أو مل يرّده
  .وأمجع املسلمون على تغليظ حترمي الغلول وأنّه من الكبائر - 
ليه رّد ما غّله، فإن تفّرق اجليش وتعّذر إيصال حّق كّل واحد إليه ففيه خالف وأمجعوا على أّن ع - 

  .جيب تسليمه إىل اإلمام أو احلاكم كسائر األموال الضائعة: للعلماء، قال الشافعي وطائفة
يعّزر على حسب ما يراه : واختلفوا يف صفة عقوبة الغاّل، فقال مجهور العلماء وأئمة األمصار - 

  ).218-12/217(.  ّرق متاعهاإلمام وال حي
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  :حترمي هدا العّمال

  .هدا العّمال حرام وغلول، ألنّه خان يف واليته وأمانته - 
ا مستحّبة -  ّ   .والّسبب يف حترمي اهلدية عليه هي بسبب الوالية خبالف اهلدية لغري العامل، فإ
سم اهلدية يرده إىل مهديه، فإن تعذر فإىل  -    .بيت املال وما يقبضه العامل وحنوه 
  ).220-12/218(.   وينبغيمحاسبة العّمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوا - 

**********************************************************************  

  

  .الّزهد: راجع: الغىن

**********************************************************************  

  

 :الغناء

م العيدالّرخصة    :يف الّلعب اّلذي ال معصية فيه يف أ

  .ومذهب الشافعي كراهته: واختلف العلماء يف الغناء

وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو جمرد اإلنشاد والرتمن وأجازوا احلداء وفعلوه : قال القاضي
حة مثل هذا وما يف معناه وهذا ومثله ليس حبرام وال خيرج  حبضرة النيب صلى هللا عليه و سلم ويف هذا كله إ

  ).183- 6/182(.   الشاهد
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ليكونن يف أميت أقوام يستحلون " :وانظر رّد العلماء على ابن حزم يف جرأته على تضعيف هذا احلديث 
حته املعازف. "احلرير واخلمر واملعازف   )1/18(! وإ

  )10/231(.  وأمجعوا على حترمي أجرة املغنية للغناء والنائحة للّنوح

****************************************************************  

  

 :الغنيمة

  :حتليل الغنائم هلذه األمة خاصة  

ر من الّسماء  -  كانت عادة األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم يف الغنائم أن جيمعوها، فتجيء 
  .فتأكلها، فيكون ذلك عالمة لقبوهلا وعدم الغلول

ا خمتصة بذلك وهللا أعلم -  حة الغنائم هلذه األمة زادها هللا شرفا وأ -12/52(.  وجاءت إ
53).(5/3(  

)12/186(. وجيوز األكل من الغنيمة ويستحّب الّتنفيل منها ملن صنع صنيعا مجيال يف احلرب - 
    

  ]وجوب اخلمس يف كّل الغنائم[

  )12/57(.   جيب اخلمس يف كّل الغنائم - 
  ).185-1/184(.  الغنائم وإن مل يكن اإلمام ىف السرية الغازية وجيب اخلمس من - 

  

  ]ملن اخلمس؟[
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إّن مخس اخلمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القرىب، وهم عند الشافعي : فقال الّشافعي - 
  )12/191(.  بنو هاشم وبنو املطلب: واألكثرين

  )7/180(.   من اخلمسحيتمل من سهم ذوي القرىب من اخلمس  وحيتمل من سهم الّنّيب ملسو هيلع هللا ىلص - 

  

م    -   :إعطاء املؤلفة قلو

لإلمام صرف اخلمس وتفضيل النّاس فيه على ما يراه وأن يعطي الواحد منه الكثري وأنه يصرفه يف  - 
  ).151-7/150(.  مصاحل املسلمني وله أن يعطي الغّين منه ملصلحة

  

  :كيفية قسمة الغنيمة بني احلاضرين - 

يكون للراجل سهم واحد وللفارس : اء يف سهم الفارس والراجل من الغنيمة، فقال اجلمهورواختلف العلم
  )12/83(.  سهمان بسبب فرسه، وسهم بسبب نفسه: ثالثة أسهم

  

  ]هل يسهم ألكثر من فرس؟[ 

فراس مل يسهم إال لفرس واحد، هذا مذهب اجلمهور    )12/83(. ولو حضر 

  

  ]الغنم؟ اجلزور من الغنيمة كم يساوي من[
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  .يقام البعري مقام سبع شياه  وهذا هو الغالب يف قيمة الّشياه واإلبل املعتدلة - 
  )13/127(.  وقسمة الغنيمة ال يشرتط فيها قسمة كّل نوع على حدة - 

  

  :جواز األكل من طعام الغنيمة يف دار احلرب 

  .يباح أكل طعام الغنيمة يف دار احلرب - 
أمجع العلماء على جواز أكل طعام احلربيني ما دام املسلمون يف دار احلرب، : قال القاضي  - 

ذن اإلمام وبغري إذنه، ومل يشرتط أحد من العلماء استئذانه  م، وجيوز  فيأكلون منه قدر حاجا
فإن  على أنه ال جيوز أن خيرج معه منه شيئا إىل عمارة دار اإلسالم،: ومجهورهم.  إّال الّزهري

  .أخرجه لزمه رّده إىل املغنم
فإن بيع منه شيء لغري الغامنني  .  وأمجعوا على أنه ال جيوز بيع شيء منه يف دار احلرب وال غريها  - 

  .كان بدله غنيمته
إلمجاع، وال يفتقر إىل   -  م ويستعمل سالحهم يف حال احلرب  م ويلبس ثيا وجيوز أن يركب دوا

  )12/102(.  إذن اإلمام
  )13/126(.  من الغنائم قبل القسمة إمنا يباح يف دار احلرب األكل -

  

  ]حكم األرض اّليت تفتح عنوة[ -

مذهب الشافعى وموافقيه أن األرض الىت تفتح عنوة تقسم بني الغامنني الذين افتتحوها كما تقسم بينهم 
إلمجاع ألن النىب صلى هللا عليه و سلم قسم خيرب بينهم   )10/211(.  الغنيمة املنقولة 
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ت يرضخ هلّن وال يسهم هلنّ   :الّنساء الغاز

ن اجلرحى -  س يف حضور الّنساء الغزو ومداوا   .ال 
ذا قال أبو حنيفة والّثوري والّليث والّشافعي ومجاهري  -  واملرأة تستحّق الّرضخ وال تستحق الّسهم، و

  )12/190(. العلماء

  ]الّرضخ للعبد من الغنيمة[

ذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومجاهري العلماء   )12/191(. العبد يرضخ له وال يسهم له، و

  ]الّرضخ للكافر[

إلذن رضخ له وال يسهم له، هذا مذهب مالك والشافعي وأيب حنيفة واجلمهور    .وإذا حضر الكافر 

)12/199(  

  :األنفال - 
لقسمة، األنفال هي العطا من : قال أهل اللغة والفقهاءو - الغنيمة غري الّسهم املستحق 

ا: وأحدها  )12/55(.نفل بفتح الفاء على املشهور، وحكي إسكا
ا أحّلت هلذه األمة دون غريها: الّنفل يف اللغة -  دة والعطية، وهذه عطية من هللا تعاىل، فإ . الز

)12/83(  

  

  ملن يعطى النفل؟ -
  ).183-12/182)(12/55(.  حلرب وانفرد بهوالّتنفيل إّمنا يكون ملن صنع صنعا مجيال يف ا  - 
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  ]هل التنفيل من أصل الغنيمة؟[ -
  اختلفوا يف حمّل الّنفل، هل هو من أصل الغنيمة؟ أو من أربعة أمخاسها؟ أو من مخس اخلمس؟ - 
أنه من مخس : وهي ثالثة أقوال للّشافعي، وبكل منها قال مجاعة من العلماء، واألصّح عند  - 

  . اخلمس
-12/54(.  ولو نّفلهم اإلمام من أموال بيت املال العتيد دون الغنيمة جاز: اقال أصحابن  - 

55.(  
  )9/221(  .التنفيل من مخس اخلمس هو الّصحيح املختار - 

  

  ]تنفيل السرية شيئا زائدا على بقية اجليش[

، وما غنمت تشرتك فيه هي واجليش إن انفردت عن اجليش يف بعض  -  يستحّب بعث السرا
  .الطّريق

لغنيمة وال يشاركها اجليش  -    .وأما إذا خرجت من البلد وأقام اجليش يف البلد فتختّص هي 
  )12/56(.  وينّفل للّرتغيب يف حتصيل مصاحل القتال - 

  

  ]هل ينّفل من كّل غنيمة؟[ -

  .اجلمهور على أّن الّتنفيل يكون يف كّل غنيمة سواء األوىل وغريها، وسواء غنيمة الذهب والفضة وغريمها

)12/56(  
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  :الّسلب

  :استحقاق القاتل سلب القتيل

من "يستحّق القاتل سلب القتيل يف مجيع احلروب، سواء قال أمري اجليش قبل ذلك : قال الّشافعي وآخرون
  )12/61).(59-12/57(.   أم مل يقل ذلك" قتل قتيال فله سلبه

  ]هل يستحّق يف ذلك شروط؟[ 

  .إن الّشافعّي  يشرتط يف استحقاقه أن يغزو بنفسه يف قتل كافر ممتنع يف حال القتال 

  )12/59(. أّن القاتل لو كان ممن له رضخ وال سهم له كاملرأة والصّيب والعبد استحق الّسلب :واألصحّ  

  ]هل خيّمس الّسلب؟[ 

  .ال خيّمس: ّصحيح منهما عند أصحابهال: واختلفوا يف ختميس الّسلب، وللشافعي فيه قوالن 

)12/59)   (12/67(  

  

  )12/64(] الّسلب لصاحبه وإن كثر[

لبّينة؟[   ]هل يستحّق 

نّه قتله وال : مذهب الّشافعي واللّيث ومن وافقهما من املالكية وغريهم أن الّسلب ال يعطى إال ملن له بّينة 
  ).64-12/63)(12/59(.  يقبل قوله بغري بيّنة
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  ]إذا أثخن مقاتل قتيال وشاركه آخر يف قتله، ملن يكون الّسلب؟[

القتل الّشرعّي اّلذي يتعّلق به استحقاق الّسلب هو اإلثخان وإخراجه عن كونه متمّنعا فيقضى له 
  )12/63(.   وهذا مذهب أصحابنا....لّسلب

  ]هل الكّفار ميلكون ما ينهبون من املسلمني؟[

  )11/102(.  ن الكفار إذا غنموا ماال للمسلم ال ميلكونهمذهب الشافعي وموافقيه أ

*********************************************************************  

  

  :الغيب

  .البشر ال يعلمون من الغيب شيأ إال أن يطلعهم هللا

.   ء من ذلكالبشر ال يعلمون من الغيب وبواطن األمور شيئا إّال أن يطلعهم هللا تعاىل على شي - 
)12/5(  

يف أمور األحكام ما جيوز عليهم، وأنّه إمنا حيكم بني  -أي الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم-وجيوز عليه - 
ليمني وحنو ذلك من أحكام الظاهر مع  لبيّنة و لظّاهر وهللا يتوىل السرائر، فيحكم  الناس 

لظّاهر   )12/5(. إمكان كونه يف الباطن خالف ذلك، ولكّنه إّمنا كّلف احلكم 

******************************************************************************  
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  :الغيبة

  :حترمي الغيبة

  .ذكر اإلنسان يف غيبته مبا يكره: والغيبة - 
  )16/142(.  أن يقال له الباطل يف وجهه ومها حرامان: والبهت  - 

  

  ]أسباب تبيح الغيبة ملصلحة شرعّية[

  :، وذلك لسّتة أسبابتباح الغيبة لغرض شرعيّ   

الّتظّلم فيجوز للمظلوم أن يتظّلم ايل الّسلطان والقاضي وغريمها ممّن له والية أو قدرة : أحدها  - 
  .ظلمين فالن أو فعل يب كذا: علي إنصافه من ظامله، فيقول

يعمل  فالن : االستغاثة على تغيري املنكر ورّد العاصي إىل الّصواب فيقول ملن يرجو قدرته: الثّاين  - 
  .كذا فازجره عنه وحنو ذلك

ن يقول للمفيت ظلمين فالن أو أيب أو أخي أو زوجي بكذا، فهل له ذلك : الثالث  -  االستفتاء 
  وما طريقي يف اخلالص منه ودفع ظلمه عين؟ 

روحني من الّرواة والّشهود : حتذير املسلمني من الّشّر وذلك من وجوه، منها: الّرابع  -  جرح ا
إلمجاع بل واجب صو للّشريعةواملصّنفني،    .وذلك جائز 

أن يكون جماهرا بفسقه أو بدعته كاخلمر ومصادرة الّناس وجباية املكوس وتوّيل األمور : اخلامس - 
  .الباطلة، فيجوز ذكره مبا جياهر به وال جيوز بغريه إّال بسبب آخر

والقصري واألعمى واألقطع  الّتعريف فإذا كان معروفا بلقب كاألعمش واألعرج واألزرق: الّسادس  - 
.   وحنوها جاز تعريفه به، وحيرم ذكره به تنقصا، ولو أمكن الّتعريف بغريه كان أوىل وهللا أعلم

)16/142-143).(12/7)(16/144 (  
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جيوز ذكر االنسان مبا فيه عند املشاورة وطلب النصيحة وال يكون هذا من الغيبة احملرمة بل من   -
  )10/97(.  النصيحة الواجبة

.  جيوز ذكر الغائب مبا فيه من العيوب الىت يكرهها إذا كان للنصيحة وال يكون حينئذ غيبة حمرمةو -
)10/106(  

  

  ]رفع أمر املّتهم إىل احلاكم ليست بغيبة[ 

  )1/244(.  جيوز ذكر من يّتهم بريبة أو حنوها لألئّمة وغريهم ليتحرز منه - 

  

هول أو غري املعّني [ -   ]غيبة ا
م: قال بعضهم: قال املازريّ   -  عيا   .وإّمنا الغيبة احملرمة أن يذكر إنسا بعينه أو مجاعة 
لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها مبا يكرهه وهومعروف عند الّسامعني كان غيبة حمرّمة، فإن كان  - 

العامل جمهوال ال يعرف بعد البحث فهذا ال حرج فيه عند بعضهم كما قّدمنا وجيعله كمن قال يف 
  )15/222(.  من يشرب أو يسرق

  ]الّذب عن عرض املسلم[  -
. يرّد غيبة املسلم اّلذي ليس مبتهتك يف الباطل وهو من مهّمات اآلداب وحقوق اإلسالم - 

)17/89 ( 
  )17/100(".  بئس ما قلت: "يرد غيبة املسلم لقول معاذ - 

******************************************************************  
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 ]العشرة: ذات الصلة: [الغرية

والرجل غيور على أهله أى مينعهم من التعلق . بفتح الغني وأصلها املنع: الغرية: قال العلماء - 
  .جنىب بنظر أو حديث أو غريه

ن سعدا غيور وأنه أغري منه وأن هللا أغري منه  صفة كمال فأخرب صلى هللا عليه و سلم: والغرية  - 
  )10/132(.  صّلى هللا عليه وسّلم، وأنه من أجل ذلك حرّم الفواحش

  

  :غرية هللا تعاىل وحترمي الفواحش

وأّما يف حّق هللا تعاىل فقد فّسرها هنا يف حديث عمرو . بفتح الغني وهي يف حّقنا األنفة: والغرية - 
يت املؤمن ما حّرم عليه" عليه وسّلم الّناقد بقوله صّلى هللا أي غريته منعه ". وغرية هللا أن 

  )17/77(.  وحترميه

  

  ]الّصرب على غرية الّنساء[

  )15/203(.  وإّمنا الغرية يف الّنساء لفرط احملّبة - 
الغرية مسامح للنساء فيها ال عقوبة عليهن فيها ملا : قال املصرّي وغريه من العلماء: قال القاضي - 

  )15/202(.  جبلن عليه من ذلك وهلذا مل تزجر عائشة عنها
لفاحشة على جهة : قال مالك وغريه من علماء املدينة -  يسقط عنها احلّد إذا قذفت زوجها 

  )15/203(.  الغرية
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  ]الضرائرالغرية بني [

لغرية والقسم وغريه، واالسم : والّضراير ألخرى  مجع ضّرة، وزوجات الرجل ضراير ألّن كّل واحدة تتضّرر 
  )17/108(.  منه الّضّر بكسر الّضاد، وحكي ضّمها

************************************************************************  

 

  

  

  

  

  

  

 

  حرف الفاء

************************************************************************  

  

  .راجع الّطهارة: فاقد الّطهورين
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************************************************************************  

  

  ].التطري: ذات الّصلة: [الفأل

كفلس وفلوس، وقد فّسره الّنّيب صّلى هللا عليه فمهموز، وجيوز ترك مهزه، ومجعه فؤول   :وأّما الفأل -
لكلمة الّصاحلة واحلسنة والطّيبة  .وسّلم 

يكون الفأل فيما يسّر وفيما يسوء، والغالب يف الّسرور، والطرية ال يكون إّال فيما : قال العلماء -
  ).220-14/218( .  يسوء

************************************************************************  

  

  

  

  

  ].الّتكليف: ذات الّصلة: [الفرتة

ن فهو من أهل النّار، وليس هذا مؤاخذة قبل  ومن مات يف الفرتة على ما كانت عليه العرب من عبادة األو
.بلوغ الّدعوة، فإّن هؤالء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغريه من األنبياء صلوات هللا تعاىل وسالمه عليهم

  )3/79(  

************************************************************************  
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جوج ومأجوج، : ذات الّصلة: [الفتنة البغاة، اخلوارج، الّساعة، ابن صياد، اجلساسة، الّدجال، 
  ]املعجزات

  

  :معىن الفتنة

مثّ : قال القاضي. االختبارأصل الفتنة يف كالم العرب االبتالء واالمتحان و : قال أهل الّلغة  -
  .صارت يف عرف الكالم لكّل أمر كشفه االختبار عن سوء

م عن كثري من  - وفتنة الّرجل يف أهله وماله وولده ضروب من فرط حمّبته هلم وشّحه عليهم وشغله 
أو لتفريطه مبا يلزم من القيام حبقوقهم } إّمنا أموالكم وأوالدكم فتنة{: اخلري كما قال تعاىل

  .ديبهم وتعليمهم فإنّه راع هلم ومسئول عن رعّيتهو
  .وكذلك فتنة الّرجل يف جاره من هذا  -
حلسنات، كما قال تعاىل  - إن {: فهذه كّلها فنت تقتضي احملاسبة، ومنها ذنوب يرجى تكفريها 

  ).171-2/170(.  }احلسنات يذهنب السيئات

  

ثريها عليها   : عرض الفنت على القلوب و

إّن الّرجل إذا تبع هواه وارتكب املعاصي دخل قلبه بكّل معصية يتعاطاها :"..... وقال صاحب الّتحرير
ظلمة، وإذا صار كذلك افتنت وزال عنه نور اإلسالم، والقلب مثل الكوز، فإذا انكّب انصّب ما فيه ومل 

  )2/173(.   يدخله شيء بعد ذلك
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  )17/117(. واملنازعات وتسكني الغضب ينبغي املبادرة إىل قطع الفنت واخلصومات

  

  ]اخلليفة الراشد عمر بن اخلطّاب  كان سّدا منيعا بني اإلسالم وبني الفتنة[ 

حّدثته إّن بينك وبينها  مغلقا يوشك أن يكسر، قال عمر رضي هللا : "قال حذيفة   -
  ".يعاد فلو أنّه فتح لعّله كان! عنه أكسرا ال أ لك؟

، وهو الباب، فما دام حيّا ال تدخل الفنت، فإذا : واحلاصل - أّن احلائل بني الفنت واإلسالم عمر 
  ).175-2/174(.    مات دخلت الفنت، وكذا كان وهللا أعلم

  

ألعمال قبل تظاهر الفنت   :احلّث على املبادرة 

تعّذرها واالشتغال عنها مبا حيدث من الفنت ورد احلّث على املبادرة إىل األعمال الصاحلة قبل  -
  .الّشاغلة املتكاثرة املرتاكمة، كرتاكم ظالم الّليل املظلم ال املقمر

أنّه ميسي مؤمنا مثّ يصبح كافرا : ووصف صّلى هللا عليه وسّلم نوعا من شدائد تلك الفنت، وهو  -
الواحد هذا اإلنقالب، وهللا  أو عكسه، شّك الرّاوي، وهذا لعظم الفنت ينقلب اإلنسان يف اليوم

  )18/87)    (2/133(.   أعلم

  

  :فضل العبادة يف اهلرج

هلرج هنا". العبادة يف اهلرج كهجرة إيلّ : "قال صّلى هللا عليه وسّلم - الفتنة واختالط أمور : املراد 
.   إّال أفراد وسبب كثرة فضل العبادة فيه أّن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها واليتفرغ هلا. الّناس

)18/88-89.(  



238 
 

  

  ]تسكني النّاس عند وقوع الفتنة[

.  ينبغى للعامل والّرجل العظيم املطاع وذى الّشهرة أن يسكن الّناس عند الفنت ويعظهم ويوّضح هلم الّدالئل
)2/107(  

  

ر الفتنة   :قلة الرجال وكثرة النساء: من آ

وأما سبب قلة الرجال وكثرة النساء فهو احلروب والقتال الذي يقع يف آخر الزمان وتراكم املالحم كما قال 
  ).97-7/96(.  ملسو هيلع هللا ىلص ويكثر اهلرج أي القتل

  

ارا"....معىن قوله صلى هللا عليه وسّلم    "تعود أرض العرب مروجا وأ

ا ويعرض: معناه  م يرتكو ون عنها فتبقى مهملة ال تزرع وال تسقى من مياهها وذلك لقلة وهللا أعلم، أ
  )7/97(. الرجال وكثرة احلروب وتراكم الفنت وقرب الساعة وقلة اآلمال وعدم الفراغ لذلك واالهتمام به

  

لّنساء -   :بيان الفتنة 
لّنساءجتنبوا اال: ومعناه". فاتّقوا الّدنيا واتّقوا الّنساء : "قال صّلى هللا عليه وسّلم  - ا و   .فتتان 
وتدخل يف الّنساء الزوجات وغريهّن، وأكثرهّن فتنة الّزوجات، ودوام فتنتهّن، وابتالء أكثر الّناس   -

  )17/55(.  نّ 
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ه لفتنة الّناس وأّن مع كل إنسان قرينا   :حتريش الّشيطان وبعثه سرا

خلصومات والّشحناء واحلروب الشيطان أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب ولكّنه سعى يف الّتحريش  بينهم 
  )17/156(.  والفنت وحنوها

ه يفتنون النّاس"   ".إّن عرش إبليس على البحر يبعث سرا

ه يف نواحي األرض: ومعناه. هو سرير امللك: العرش    .أّن مركزه البحر ومنه يبعث سرا

)17/156-157.(  

نّه معنا لنحرتز منه حبسب اإلمكان   . ورد التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه فأعلمنا 

)17/158(  

  

  ] ظهور الفنت بسبب الفساد[
  )18/4(.  اخلبث إذا كثر فقد حيصل اهلالك العام وإن كان هناك صاحلون

  

  ]إخباره صّلى هللا عليه وسّلم عن فشّو الفنت[

إشارة إىل احلروب اجلارية بينهم كوقعه اجلمل وصّفني واحلرّة ومقتل عثمان ومقتل احلسني رضي هللا عنهما 
  )18/8(.  وغري ذلك
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  ]موقف املسلم من الفنت[

املراد كسر السيف حقيقة على ظاهر احلديث : قيل".  يعمد على سيفه فيدّق على حّده حبجر" -
ب هذا القتال   ).10-18/9(. ليسّد على نفسه 

وأّما كون القاتل واملقتول من أهل ".إذا تواجه املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النّار" -
ويل له ويكون قتاهلما عصبية وحنوها: النّار   .فمحمول على من ال

مثّ كونه ىف النار معناه مستحق هلا وقد جيازى بذلك وقد يعفو هللا تعاىل عنه، هذا مذهب أهل   -
  )18/11(.  احلق

  

  ]اختالف العلماء يف نصرة احملّق من املبطل يف حروب الفنت[

اختلف العلماء يف قتال الفتنة، وقال معظم الّصحابة والّتابعني وعاّمة علماء اإلسالم جيب نصر احملّق يف 
  .وهذا هو الّصحيح. اآلية} فقاتلوا اّليت تبغي{الفنت والقيام معه مبقاتلة الباغني كما قال تعاىل 

)18/10(  

  

  ]حكم احلروب اّليت وقعت بني الّصحابة[

  واعلم أّن الّدماء اّليت جرت بني الّصحابة  ليست بداخلة يف هذا الوعيد؛  -
م   - ّ ويل قتاهلم وأ م واإلمساك عّما شجر بينهم و ومذهب أهل الّسّنة واحلّق إحسان الّظّن 

غ  جمتهدون متأّولون مل يقصدوا معصية وال حمض الّدنيا، بل اعتقد كّل فريق أنّه احملّق وخمالفه 
  .فوجب عليه قتاله لريجع إىل أمر هللا

تهد إذا أخطأ ال إمث   - وكان بعضهم مصيبا وبعضهم خمطئا معذورا يف اخلطأ ألنّه لالجتهاد وا
  .وكان علي  هو احملّق املصيب يف تلك احلروب. عليه
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هذا مذهب أهل السنة وكانت القضا مشتبهة حّىت أّن مجاعة من الصحابة حتّريوا فيها فاعتزلوا   -
خروا عن مساعدته منهم   )18/11(.  الطّائفتني ومل يقاتلوا ومل يتيّقنوا الّصواب مثّ 

  

  ]من أدلّة تصويب علّي يف حربه ضّد معاوية[

غيةبؤس بن مسية تقتل: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم هذا احلديث حجة ظاهرة يف أّن : قال العلماء". ك فئة 
  )18/40(.   عليّا  كان حمّقا مصيبا، والطّائفة األخرى بغاة، لكّنهم جمتهدون فال إمث عليهم لذلك

  

  ]كثرة االختالف يف آخر الّزمان[

ألعناق هنا الّرؤساء والكرباء، وقيل : قال العلماء".  ال يزال الّناس خمتلفة أعناقهم يف طلب الّدنيا" املراد 
  )18/19(.  اجلماعات

  

  ]ظهور الفنت من املشرق[

  )18/31(". أال إّن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الّشيطان": قوله صّلى هللا عليه وسّلم  

  

  ]خوف الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم على أّمته من األئّمة املضّلني[

ن ختاف : معناه ". أخوف ما أخاف على أّميت األئمة املضّلون" أّن األشياء اّليت أخافها على أّميت أحّقها 
  )18/64(.  األئّمة املضّلون
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يت ريح [ جوج ومأجوج    )18/70(".  فتقبض روح كّل مؤمن وكّل مسلم"] بعد 

  

  ]  وال يبقى إال شرار اخللق[ - 
ارج احلمري"و -  جيامع الّرجال الّنساء حبضرة النّاس كما يفعل احلمري وال يكرتثون أي " يتهارجون 

  )18/70(.  لذلك

معناه يكونون يف سرعتهم إىل الشرور : قال العلماء".  فيبقى شرار الّناس يف خّفة الّطري وأحالم الّسباع"
.  باع العاديةوقضاء الّشهوات والفساد كطريان الّطري، ويف العدوان وظلم بعضهم بعضا يف أخالق السّ 

)18/76(  

  

  :يوم الّسبع - 
ا، : روي  !"قال الذئب من هلا يوم الّسبع؟ يوم ال راعي هلا غريي" - السبع بضّم الباء وإسكا

  .األكثرون على الضمّ 
بة للّسباع، فجعل السبع هلا راعيا  واألصّح  - ا عند الفنت حني ترتكها النّاس مهال ال راعي هلا  ّ أ

ا، وتكون بضم الباء وهللا أعلم   ).158- 15/156(.    أي منفردا 

************************************************************************  

  

 راجع قسم املعجزات: الفتوح
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*******************************************************************  

  

  ].الّنهي عن أجرة ضراب الفحل: [البيوع: الفحل

*******************************************************************  

خري }سكنيوعلى الذين يطيقونه فدية طعام م{بيان نسخ قول هللا تعاىل  - الصيام:  ر:   فدية ، جواز 
حرمة :[مكة .قضاء رمضان ما مل جييء رمضان آخر ملن أفطر بعذر  كمرض وسفر وحيض وحنو ذلك

ب ]لزوم الفدية يف ارتكاب احملظورات[ - احلج، ]أشجارها وصيدها ، ويتكرر ذكر الفدية يف 
  .الّنهي عن محل السالح مبكة من غري حاجة.احلج

*******************************************************************  

  

 :الفرائض

لفرائض - : هي مجع فريضة من الفرض وهو التقدير ألن سهمان الفروض مقدرة، ويقال للعامل 
  .فرضي وفارض وفريض، كعامل وعليم حكاه املربد

  . أصله العاقبة، ومعناه االنتقال من واحد إىل آخر: ، فقال املربدوأما اإلرث يف املرياث  -

)11/51-52.(  

  )11/60(:  من ترك ماال فهو لورثته - 
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  ]:ال توارث بني مسلم وكافر[

وأما املسلم فال يرث الكافر أيضا عند مجاهري . أمجع املسلمون على أن الكافر ال يرث املسلم -
  .عدهمالعلماء من الصحابة والتابعني ومن ب

إلمجاعوأما املرتد - وأما املسلم فال يرث املرتّد عند الشافعي ومالك وربيعة .  ، فال يرث املسلم 
  )9/121)(11/52(. وبن أيب ليلى وغريهم، بل يكون ماله فيئا للمسلمني

  

  ]التوارث بني الكفار[

وسي م  نهما، ومها منه، فقال به وأما توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودّي من النصراّين وعكسه، وا
لكن ال يرث حرّيب من ذّمّي وال : قال الشافعيّ . الشافعي وأبوحنيفة رضي هللا عنهما وآخرون، ومنعه مالك

-11/52(.  وكذا لو كا حربيني يف بلدين متحاربني مل يتوار وهللا أعلم: قال أصحابنا.  ذّمّي من حريبّ 
53.(  

  

  ]توريث العصبة[

أقرب " وىل رجل"املراد : قال العلماء". هلها فما بقى فهو ألوىل رجل ذكر أحلقوا الفرائض" -
نه ذكر تنبيها على سبب استحقاقه، وهو الذكورة اليت هي سبب العصوبة .رجل وصف الرجل 

  .وسبب الرتجيح يف اإلرث، وهلذا جعل للذّكر مثل حّظ األنثيني
لقيام : وحكمته  - لعيال والضيفان واألرقاء والقاصدين ومواساة أن الرجال تلحقهم مؤن كثرية 

  السائلني وحتّمل الغرامات وغري ذلك وهللا أعلم؛
، وقد أمجع املسلمون على أن ما بقى بعد الفروض فهو وهذا احلديث يف توريث العصبات  -

  .للعصبات، يقّدم األقرب فاألقرب، فال يرث عاصب بعيد مع وجود قريب
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  .لألخ، وال شيء للعمّ : النصف فرضا، والباقي: فللبنت، فإذا خلف بنتا وأخا وعما  -

  

  ]أقسام العصبة[

كاالبن وابنه واألخ وابنه والعم وابنه وعم   عصبة بنفسه: والعصبة ثالثة أقسام: قال أصحابنا  -
  .األب واجلد وابنهما وحنوهم، وقد يكون األب واجلّد عصبة وقد يكون هلما فرض

ألخوة: العصبة بغريه، وهو: القسم الثاين - لبنني وبنات االبن ببين االبن واألخوات    .البنات 
  .العصبة مع غريه، وهو األخوات لألبوين أو لألب مع البنات وبنات االبن: والثالث  -
لقرابة : قال أصحابنا - وحيث أطلق العصبة فاملراد به العصبة بنفسه، وهو كّل ذكر يديل بنفسه 

  .ليس بينه وبني امليت أنثى

فرد العصبة أخذ مجيع املال، ومىت كان مع أصحاب فروض مستغرقة فال شئ له، ومىت ان 
  .وإن مل يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم

  

  ] ترتيب العصبات[ - 
البنون مث بنوهم، مث األب مث اجلد إن مل يكن أخ، واألخ إن مل يكن جّد، فإن  : وأقرب العصبات -

خوة مث بنوهم وإن سفلوا، مث أعمام األب مث بنوهم كان جّد وأخ ففيها خالف مشهور، مث بنو اإل
بوينوإن سفلوا، مث أعمام اجلّد مث بنوهم، مث أعمام جّد األب مث بنوهم، وهكذا،   ومن أدىل 

ب   ).54-11/53(.   يقّدم على من يديل 

  

  ]الكاللة[
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فابن العم مثال  مشتقة من الّتكّلل، وهو الّتطرف،: واختلفوا يف اشتقاق الكاللة، فقال األكثرون -
من اإلحاطة، ومنه اإلكليل : كاللة، ألنّه ليس على عمود الّنسب بل على طرفه، وقيل: يقال له

مليت من جوانبه؛ جلوهر، فسموا كاللة إلحاطتهم    وهو شبه عصابة تزين 
كلت الرحم إذا بعدت وطال : مشتقة من كّل الشيء إذا بعد وانقطع، ومنه قوهلم: وقيل  -

ا   .ومنه كّل يف مشيه إذا انقطع لبعد مسافته .انتسا
لكاللة يف اآلية على أقوال  - املراد الوراثة إذا مل يكن للميت : أحدها: واختلف العلماء يف املراد 

  .ولد وال والد
وإذا كان يف الورثة بنت فالورثة كاللة عند مجاهري العلماء ألن اإلخوة واألخوات : قال القاضي -

  رثون مع البنت؛وغريهم من العصبات ي
إلخوة واألخوات يف اآلية اليت يف آخر سورة النساء - من كان من : وأمجع املسلمون على أن املراد 

  .أبوين أو من أب عند عدم الذين من أبوين
لذين يف أوهلا اإلخوة واألخوات من األم يف قوله تعاىل  - وإن كان رجل {: وأمجعوا على أن املراد 

  ).59- 11/58(.   }له أخ أو أختيورث كاللة أو امرأة و 

  

 :ذوو األرحام

استدل به من يوّرث ذوى األرحام، وهو ". ابن أخت القوم منهم"قال صّلى هللا عليه وسّلم   -
 .مذهب أىب حنيفة وأمحد وآخرين

م ال يرثون  -   )7/152(.   ومذهب مالك والشافعى وآخرين أ

  

فيه خبالف ما اذا أراد شراءه فإنه ومن تصدق بشيء مث ورثه مل يكره له أخذه والتصرف  -
  )8/27(.يكره
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  ]إرث ولد املالعنة لقرابته من جهة أّمه[

جيوز لعان احلامل، وأنه إذا العنها ونفى عنه نسب احلمل انتفى عنه وأنه يثبت نسبه من األم  -
من ويرثها وترث منه ما فرض هللا لألم وهو الثلث إن مل يكن للميت ولد وال ولد ابن وال اثنان 

  .األخوة أو األخوات وإن كان شيء من ذلك فلها السدس
ن التوارث بينه وبني أمه وبينه وبني أصحاب الفروض من جهة أمه   - وقد أمجع العلماء على جر

وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه مث إذا دفع إىل أمه فرضها أو إىل أصحاب الفروض 
ا والء ومل يكن عليه هو وال مبباشرة إعتاقه، فإن مل يكن هلا وبقى شيء فهو ملوايل أمه إن كان عليه

  ).124-10/123(.  هذا تفصيل مذهب الشافعي. موال فهو لبيت املال

  

  ]األنبياء ال يورثون[

واحلكمة يف أّن األنبياء صلوات هللا : قال العلماء". ال نورث ما تركناه صدقة: "قال صّلى هللا عليه وسّلم
م الرغبة يف الّدنيا  عليهم ال يورثون، أنه ال يؤمن أن يكون يف الورثة من يتمىن موته فيهلك، ولئال يظّن 

هذا هو الصحيح املشهور من مذاهب العلماء يف معىن )12/74(. لوارثهم فيهلك الظّاّن وينفر النّاس عنهم
  .به قال مجاهريهماحلديث، و 

. على أّن مجيع األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني ال يورثون: مث إّن مجهور العلماء -
)12/81)(12/73)  (12/74)   (14/67(  

  

  من يرث دية اجلنني؟
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الغّرة تكون لورثته على مواريثهم الّشرعية، وهذا شخص يورث وال يرث، وال يعرف له نظري إال من بعضه حّر 
؟ وهل يورث؟ فيه قوالن، أصّحهماو  يورث، وهذا مذهبنا ومذهب : بعضه رقيق فإنه رقيق ال يرث عند

  )11/176( .  اجلماهري

*************************************************************************  

  

  :الفرسخ

أصبعا معرتضة معتدلة، واألصبع  الفرسخ هو ثالثة أميال، وامليل ستة آالف ذراع، والذراع أربع وعشرون
  )14/165(.   ست شعريات معرتضات معتدالت

*************************************************************************  

  

  :الفرع والعترية

الفرع بفاء مثّ راء مفتوحتني : قال أهل الّلغة وغريهم. أّول الّنتاج كان ينتج هلم فيذحبونه: والفرع   -
هلاء  .ّمث عني مهملة، ويقال فيه الفرعة 

ء مثّناة من فوق: والعترية  -   .بعني مهملة مفتوحة مثّ 
ا يف العشر األّول من رجب ويسّمو : قالوا  - ا الرجبية أيضا، واتّفق والعترية ذبيحة كانوا يذحبو

ذا   .العلماء على تفسري العترية 
هو أّول الّنتاج كانوا يذحبونه آلهلتهم وهي طواغيتهم وكذا جاء يف هذا : فقال كثريون منهم: والفرع -

  .الّتفسري يف صحيح البخارّي وسنن أيب داود
  .هو أّول الّنتاج ملن بلغت إبله مائة يذحبونه: وقيل  -
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الفرع شيء كان أهل اجلاهلّية يطلبون به الربكة يف أمواهلم، فكان أحدهم يذبح : قال الّشافعّي  -
تى بعده، فسألوا الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم عنه  قته أو شاته فال يغذوه رجاء الربكة فيما  بكر 

ه يف اجلاهلّية خوفا ، أي اذحبوا إن شئتم، وكانوا يسألونه عّما كانوا يصنعونفّرعوا إن شئتم: فقال
أن يكره يف اإلسالم فاعلمهم أنّه الكراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبا أن يغذوه مثّ حيمل عليه يف 

  .سبيل هللا
  .أي ال فرع واجب وال عترية واجبة". ال فرع والعترية: "وقوله صّلى هللا عليه وسّلم: قال -
  لفرع والعترية؛استحباب ا: والّصحيح عند أصحابنا وهو نّص الّشافعي -
ا إن تيّسرت كّل : فأّما تفرقة الّلحم على املساكني - ّ فّرب وصدقة وقد نّص الّشافعّي يف سنن حرملة أ

  .شهر كان حسنا
هذا تلخيص حكمها يف مذهبنا، واّدعى القاضي عياض أّن مجاهري العلماء على نسخ األمر   -

  ).137-13/135(لفرع والعترية وهللا أعلم  

************************************************************************  

  

 ].الّسبق، اخليل: ذات الصلة: [الفروسية

جيوز إجراء الفرس يف السكك وأنه ال يسقط املروءة وال خيل مبراتب أهل الفضل ال سيما عند احلاجة للقتال 
ة أسباب ا ضة الدابة أو تدريب النفس ومعا   )9/219(.  لشجاعةأو ر

**********************************************************************  

  

الفرق بني الّسحر [ - ،   السحر]الفرق بني توبة هذه األمة وتوبة من قبلها[ - التوبة:  راجع:    فروق
، ]ادة والّروايةالفرق بني الّشه[-، الشهادة]الفرق بني الّسكينة والوقار[- ، السكينة]والكرامة
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، ]الفرق بني الكفر والّشرك[-، الكفر]اختالف العلماء يف الفرق بني اإلسالم واإلميان[ -اإلميان
الفرق بني ورود : ، املاء]الفرق بني اللقطة وبني الضالة[-اللقطة. الفرق بني العراف والكاهن:الكهانة

  .جزة والّسحرالفرق بني املع -املعجزة. املاء على النجاسة وورودها عليه

**********************************************************************  

  

  ]الّنكاح، الطالق، اللعان: ذات الصلة: [الفسخ

لعتق؟[   ]هل ينفسخ نكاح األمة 

  )10/143(. يثبت اخليار لألمة إذا عتقت حتت عبد -
  )10/144(.  للمرأة الفسخ بعتقها وإن تضرر الزوج بذلك لشدة حبه -
ا إذا عتقت كلها  - خّري الّنّيب صّلى هللا عليه وسلم بريرة يف فسخ نكاحها وأمجعت األمة على أ

حتت زوجها وهو عبد كان هلا اخليار يف فسخ النكاح فإن كان حرا فال خيار هلا عند مالك 
  )10/141(.   والشافعى واجلمهور

  

  ]من العيوب اّليت تفسخ الّنكاح[

  .يار يف فسخ الّنكاح إذا وجدت زوجها جمذوما أو حدث به جذاميثبت للمرأة اخل -
  واختلف أصحابنا وأصحاب مالك يف أّن أّمته هل هلا منع نفسها من استمتاعه اذا أرادها؟  -

)14/228(  

************************************************************************  
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  ]السبّ  الكبرية، الظلم،: ذات الصلة: [الفسق

  : سباب املسلم فسوق وقتاله كفر: بيان قول الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم

  .الّشتم والّتكلم يف عرض اإلنسان مبا يعيبه: السّب يف الّلغة

  .اخلروج عن الطّاعة: اخلروج، واملراد به يف الّشرع: ىف الّلغة: والفسق 

مجاع األّمة، وفاعله فاس   ).54-2/53(.   قوسّب املسلم بغري حّق حرام 

**************************************************************************  

  

الشمائل، املعجزات، اخلصائص، األنبياء،  اآلداب، األخالق، القرآن، :ذات الّصلة: [الفضائل
  ] االتّباع

  ...فضل نسب الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم 

  )15/36(.  إىل آخره" إن هللا اصطفى كنانة: "قال صّلى هللا عليه وسّلم

  

  :تفضيل نبّينا صّلى هللا عليه وسّلم على مجيع اخلالئق 

أ سّيد ولد آدم يوم القيامة وأّول من ينشّق عنه القرب وأّول شافع : "قال صّلى هللا عليه وسّلم -
  .الّسّيد هو اّلذي يفوق قومه يف اخلري: قال اهلرويّ ".  وأّول مشفع
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فسبب الّتقييد أّن : مع أنّه سّيدهم يف الّدنيا واآلخرة" يوم القيامة: "وأّما قوله صّلى هللا عليه وسّلم -
زعه  يف يوم القيامة يظهر سؤدده لكّل أحد وال يبقى منازع وال معاند وحنوه خبالف الّدنيا فقد 

  )15/37(.  ذلك فيها ملوك الكّفار وزعماء املشركني

  

أنّه صلى هللا : أحدمها: فجوابه من مخسة أوجه" ال تفضلوا بني األنبياء: "اآلخروأّما احلديث  -
. قاله أد وتواضعا: والثّاين. عليه وسّلم قاله قبل أن يعلم أنّه سّيد ولد آدم، فلّما علم أخرب به

ى عن: والرّابع. أّن الّنهي إّمنا هو عن تفضيل يؤّدي إىل تنقيص املفضول: والثّالث تفضيل  إّمنا 
لتفضيل يف نفس النّبّوة فال تفاضل فيها، : واخلامس. يؤّدي إىل اخلصومة والفتنة أّن الّنهي خمتّص 

خلصائص وفضائل أخرى   .وإّمنا التفاضل 
  .}تلك الرسل فّضلنا بعضهم على بعض{: وال بّد من اعتقاد الّتفضيل، فقد قال هللا تعايل  -

)15/37-38.(  

  

  ]ئكة؟هل البشر أفضل من املال[

.   مذهب أهل السنة أّن اآلدميني أفضل من املالئكة، وهو صّلى هللا عليه وسّلم أفضل اآلدميني وغريهم
)15/37(  

  

  :ذكر كونه صّلى هللا عليه وسّلم خامت النّبّيني

  )15/51(.   فيه فضيلته صّلى هللا عليه وسّلم وأنّه خامت الّنبّيني".  وأ خامت الّنبيني.... "
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  :صّلى هللا عليه وسّلم على أّمتهومبالغته يف حتذيرهم ممّا يضّرهمشفقته 

ن:"لقوله صّلى هللا عليه وسّلم أصله أّن الّرجل إذا أراد إنذار قومه : قال العلماء".   ألّين أ الّنذير العر
، وأكثر ما يفعل وإعالمهم مبا يوجب املخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخربهم مبا دمههم

  )15/48(. هذا ربيئة القوم وهو طليعتهم ورقيبهم

  

  :إكرامه صّلى هللا عليه وسّلم بقتال املالئكة معه صّلى هللا عليه وسّلم  

نزال املالئكة تقاتل معه، وقتاهلم مل خيتص  ه  ّ ثبتت كرامة الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم على هللا تعاىل وإكرامه إ
  )15/66(.  هذا هو الّصواببيوم بدر، و 

  

  :فضل الّنظر إليه صّلى هللا عليه وسّلم ومتّنيه

واّلذي نفس حمّمد بيده ليأتّني على أحدكم يوم وال يراين، مثّ ألن يراين أحّب إليه من أهله وماله "
دابه وتع  ".معهم ّلم ومقصود احلديث حّثهم على مالزمة جملسه الكرمي ومشاهدته حضرا وسفرا للتأّدب 

دة من مشاهدته ومالزمته م سيندمون على ما فرطوا فيه من الّز ّ .  الّشرائع وحفظها ليبّلغوها، وإعالمهم أ
)15/118-119.(  

  

  :حترمي إيذائه
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ا ويؤذيين ما آذاها : "قال صّلى هللا عليه وسّلم -   ".فإّمنا ابنيت بضعة مّين يريبين ما را
يف هذا احلديث حترمي إيذاء الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم بكّل حال وعلى كل وجه وإن : قال العلماء -

  ).3-16/2(.  توّلد ذلك اإليذاء ممّا كان أصله مباحا وهو حّي وهذا خبالف غريه

  

  :من فضائل إبراهيم اخلليل صّلي هللا عليه وسّلم -
 خري الربيّة، فقال رسول هللا صّلى : سّلم فقالجاء رجل إىل رسول هللا صّلى هللا عليه و "    - 

  ".هللا عليه وسّلم ذاك إبراهيم عليه الّصالة والّسالم
إّمنا قال صّلى هللا عليه وسّلم هذا تواضعا واحرتاما إلبراهيم صّلى هللا عليه وسّلم : قال العلماء   - 

أ سّيد ولد : "ل صّلى هللا عليه وسّلمخلّلته وأبّوته وإّال فنبّينا صّلى هللا عليه وسّلم أفضل كما قا
  )15/121(".  آدم

  

  :من فضائل موسى صّلى هللا عليه وسلم -

  ] حديث اغتسال موسى خاليا وعر وهروب احلجر بثوبه[
مشي احلجر : أّن فيه معجزتني ظاهرتني ملوسى صّلى هللا عليه وسّلم، إحدامها: ويف هذا احلديث فوائد منها

  )15/127(.  حصول الّندب يف احلجر: والثّانية.  إسرائيلبثوبه إىل مأل بين

  

  ]ما جرى بني موسى عليه الّسالم وبني ملك املوت[

  ".أجب رّبك، فلطم موسى عني ملك املوت ففقأها: جاء ملك املوت إىل موسى فقال"
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وسى كيف جيوز على م: وقد أنكر بعض املالحدة هذا احلديث وأنكر تصّوره، قالوا: قال املازريّ  - 
  فقء عني ملك املوت؟

جوبة، منها: قال  -  أّن موسى صّلى هللا عليه وسّلم مل يعلم أنّه ملك من : وأجاب العلماء عن هذا 
عند هللا وظّن أنّه رجل قصده يريد نفسه فدافعه عنها فأدت املدافعة إىل فقء عينه، ال أنّه قصدها 

 بكر بن خزمية وغريه من املتقّدمني واختاره ، وهذا جواب اإلمام أيب"صّكه: "لفقء، وتؤيّده رواية
  ).130-15/127(.  املازرّي والقاضي عياض

  

  ]كونه من أّول من يفيق من الصعقة[

طش جبانب العرش فال أدري أكان فيمن صعق " فإّن الّناس يصعقون فأكون أّول من يفيق فإذا موسى 
  ".فأفاق قبلي أم كان ممّن استثىن هللا تعاىل الّصعق؟

  .حيتمل أّن هذه الّصعقة صعقة فزع بعد البعث حني تنشّق الّسماوات واألرض: ال القاضيق - 
فيحتمل أنّه صّلى هللا عليه وسّلم قاله " فال أدري أفاق قبلي: "وأّما قوله صّلى هللا عليه وسّلم  - 

ّلى هللا قبل أن يعلم أنّه أّول من تنشّق عنه األرض إن كان هذا الّلفظ علي ظاهره، وأّن نبّينا ص
  ).131-15/130(.  عليه وسّلم أّول شخص تنشق عنه األرض على اإلطالق

  

  ]صالته يف قربه[ 

  )15/133(".  مررت على موسى وهو قائم يصّلي يف قربه"قوله صّلى هللا عليه وسّلم  
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  :فضائل عيسى عليه الّسالم -
بن مرمي، األنبياء أوالد عّالت وليس بيين "  -    ". وبينه نيبّ أ أوىل الّناس 
".  ما من مولود يولد إّال خنسه الّشيطان فيستهّل صارخا من خنسة الّشيطان إّال ابن مرمي وأّمه" - 

  .هذه فضيلة ظاهرة، وظاهر احلديث اختصاصها بعيسى وأّمه
  )15/120(.  واختار القاضي عياض أّن مجيع األنبياء يتشاركون فيها  - 

  

  ]على قدرة هللا خلقه هللا من غري أب آية للّناس تدلّ [

  .فحسب من غري أب، خبالف غريه من بين آدم" كن: "ألنه كان بكلمة" كلمة"وّمسى عيسى عليه الّسالم  

)1/227(  

  

  :من فضائل يوسف صّلى هللا عليه وسّلم -

، قالوا: قيل  رسول هللا من أكرم الّناس؟ قال"  يوسف نّيب : ليس عن هذا نسألك، قال: أتقاهم 
فعن معادن العرب تسالوين؟ خيارهم يف : ليس عن هذا نسألك، قال:  هللا بن خليل هللا قالواهللا بن نيبّ 

  ".اجلاهلّية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا

وأصل الكرم كثرة اخلري، وقد مجع يوسف صلى هللا عليه وسّلم مكارم األخالق مع شرف النّبّوة : قال العلماء
ثالثة أنبياء متناسلني، أحدهم خليل هللا صّلى هللا عليه وسّلم، وانضّم إليه مع شرف الّنسب، وكونه نبيّا ابن 
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هم  ّ لسرية اجلميلة وحياطته للّرعية، وعموم نفعه إ سة الّدنيا وملكها  شرف علم الّرؤ ومتّكنه فيه، ور
هم من تلك الّسنني وهللا أعلم ّ   )15/134(.  وشفقته عليهم، وإنقاذه إ

  

  :يونس عليه السالمفضل نّيب هللا  -
  ".وال أقول أّن أحدا أفضل من يونس بن ميت: "قال صّلى هللا عليه وسّلم - 
أنّه صّلى هللا عليه وسّلم قال هذا زجرا عن : منها:.. هذه األحاديث حتتمل وجهني: قال العلماء - 

 أن يتخّيل أحد من اجلاهلني شيئا من حّط مرتبة يونس صّلى هللا عليه وسّلم من أجل ما يف
  .القرآن العزيز من قّصته

وما جرى ليونس صّلى هللا عليه وسّلم مل حيطّه من الّنبّوة مثقال ذّرة، وخّص يونس : قال العلماء  - 
ه من ذكره يف القرآن مبا ذكر   ).133-15/132(.  لذّكر ملا ذكر

  

  

  

  : من فضل زكر صّلى هللا عليه وسّلم 

ا صنعة فاضلةفيه جواز الّصنائع " كان زكر ّجنارا" -  ّ   .وأّن النجارة ال تسقط املروءة وأ
كل من كسبه وقد ثبت قوله صّلى هللا   -  ء صّلى هللا عليه وسّلم فإنّه كان صانعا  وفيه فضيلة لزكرّ

كل من عمل يده: "عليه وسّلم ". أفضل ما أكل الّرجل من كسبه وإّن نّيب هللا داود كان 
)15/135(  
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  ]لّنقائص يف اخللقاألنبياء منّزهون عن ا[

أّن األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم وسالمه منّزهون عن النقائص يف : قال القاضي وغريه -
  .اخلَلق واخلُُلق ساملون من العاهات واملعايب

وال التفات إىل ما قاله من ال حتقيق له من أهل الّتاريخ يف إضافة بعض العاهات إىل : قالوا  -
.  عاىل من كّل عيب وكّل شيء يبغض العيون أو ينّفر القلوببعضهم، بل نّزههم هللا ت

)15/127(  

  

  

  ]الّصحابة: ذات الصلة: [فضائل الصحابة  -
أصحابنا جممعون على أّن أفضلهم اخللفاء األربعة على الّرتتيب : قال أبو منصور البغداديّ    - 

عة الّرضوان، وممّن له مزيّة أهل العقبتني من املذكور، مثّ متام العشرة، مثّ أهل بدر، مثّ أحد مثّ بي
  .األنصار، وكذلك الّسابقون األّولون وهم من صّلى إىل القبلتني يف قول ابن املسّيب وطائفة

  )15/148(.  وكذلك اختلفوا يف عائشة وخدجية أيّتهما أفضل؟ ويف عائشة وفاطمة  أمجعني - 

  

  :من فضائل أيب بكر الّصديق 

لثهما: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -  ثنني هللا    ".؟ أ بكر ما ظّنك 
: هذا الّلفظ، ومنها: فضيلة أليب بكر  وهي من أجل مناقبه والفضيلة من أوجه، منها: وفيه - 

سته يف طاعة هللا تعاىل ورسوله   .بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ور
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عبد خّريه هللا بني أن يؤتيه زهرة الّدنيا وبني ما عنده فاختار ما : "سّلمقال صّلى هللا عليه و  - 
ئنا وأّمهاتنا   ".عنده، فبكى أبو بكر وبكى، وقال فديناك 

وكان أبو بكر  علم أّن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم هو العبد املخّري فبكى حز على فراقه  - 
  .دائما وانقطاع الوحي وغريه من اخلري

  ".إّن آمّن الّناس علّي يف ماله وصحبته أبو بكر:"قال صّلى هللا عليه وسّلم - 
معناه أكثرهم جودا ومساحة لنا بنفسه وماله ،وليس هو من املّن اّلذي هو االعتداد : قال العلماء  - 

لّصنيعة، ألنّه أذى مبطل للّثواب وألّن املّنة  ولرسوله صّلى هللا عليه وسّلم يف قبول ذلك ويف 
  .غريه

لكن أخي : ويف رواية. "ولو كنت مّتخذا خليال الّختذت أ بكر خليال ولكن أخّوة اإلسالم" - 
  .وصاحيب وقد اّختذ هللا صاحبكم خليال

لقصره حاجته : قيل أصل اخلّلة االفتقار واالنقطاع، فخليل هللا املنقطع إليه، وقيل: قال القاضي  - 
  .على هللا تعاىل

  ".ال تبقّني يف املسجد خوخة إّال خوخة أيب بكر" - 
وفيه فضيلة وخصيصة . وهي الباب الّصغري بني البيتني أو الدارين وحنوه - بفتح اخلاء -اخلوخة  - 

  .ظاهرة أليب بكر 
 ".أبوها: عائشة، قلت من الّرجال؟ قال: أّي الّناس أحّب إليك؟ قال: " - 
ألهل السنة يف تفضيل  وفيه داللة بّينة. هذا تصريح بعظيم فضائل أيب بكر وعمر وعائشة   - 

  . أيب بكر مثّ عمر على مجيع الّصحابة
فإّين أومن به : "قوله صّلى هللا عليه وسّلم يف كالم البقرة وكالم الّذئب وتعجّب النّاس من ذلك - 

ما وقّوة : قال العلماء.  "وأبو بكر وعمر وما مهامثّ  ما لعلمه بصدق إميا إّمنا قال ذلك ثقة 
  .تهما لعظيم سلطان هللا وكمال قدرتهيقينهما وكمال معرف

جواز كرامات األولياء وخرق العوائد، : وفيه. فضيلة ظاهرة أليب بكر وعمر رضي هللا عنهما: وفيه  - 
  ).157-15/149(. وهو مذهب أهل احلقّ 
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تل أولوا الفضل {: من فضائل أيب بكر رضى هللا عنه توجيه خطاب هللا تعاىل إليه يف قوله  -  وال 
  )17/118(. يةاآل} منكم

  

  :شجاعته -

  )1/207(".  وهللا ألقاتلّن من فّرق بني الصالة والزكاة: "قوله رضى هللا عنه

أدّل دليل على شجاعة أيب بكر رضى هللا عنه وتقّدمه ىف الّشجاعة والعلم على غريه، فإنه ثبت للقتال : ففيه
ا على املسلمني بعد رسول هللا صلى هللا عليه ىف هذا املوطن العظيم اّلذي هو أكرب نعمة أنعم هللا تعاىل 

  )1/211(.  وسّلم

  

  :من فضائل عمر 

وردت فضيلة أيب بكر وعمر وشهادة علّي هلما وحسن ثنائه عليهما وصدق ما كان يظّنه بعمر قبل وفاته 
  )15/158(.   أمجعني

  

  ]ل عمرمن منامات الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم يف فض[

  ".الّدين: ما أّولت ذلك  رسول هللا؟ قال: ومّر عمر وعليه قميص جيّره، قالوا" - 
رأيت قدحا أتيت به فيه لنب فشربت منه حّىت أّين ألرى الّرّي خيرج من أظفاري، مثّ أعطيت " - 

  ".العلم: فضلي عمر بن اخلطّاب، قالوا فما أّولت ذلك  رسول هللا؟ قال
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ره اجلميلة وسننه احلسنة : قال أهل العبارة  -  القميص يف الّنوم معناه الّدين، وجرّه يدّل على بقاء آ
  .يف املسلمني بعد وفاته ليقتدى به

لعلم  -  ما سبب الّصالح، فالّلنب غذاء : وأّما تفسري الّلنب  ّ فإلشرتاكهما يف كثرة الّنفع، ويف أ
  .عد ذلك، والعلم سبب لصالح اآلخرة والّدنيااألطفال وسبب صالحهم وقوت لألبدان ب

رايتين على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء هللا، مثّ أخذها "قوله صّلي هللا عليه وسّلم   
ا ذنو أو ذنوبني ويف نزعه  وهللا يغفر له ضعف، مثّ استحالت غر  ابن أيب قحافة فنزع 

اس ينزع نزع عمر بن اخلطّاب حّىت ضرب الّناس فأخذها ابن اخلطّاب فلم أر عبقر من النّ 
  ".بعطن

  .صارت وحتولت من الّصغر إىل الكرب: ومعىن استحالت - 
  .فهو الّسّيد، وقيل اّلذي ليس فوقه شيء: وأّما العبقريّ   - 
أي أرووا إبلهم مثّ آووها إىل عطنها وهو املوضع الذي تساق إليه بعد : ومعىن ضرب النّاس بعطن - 

  .السقي لتسرتيح
هذا املنام مثال واضح ملا جرى أليب بكر وعمر رضي هللا عنهما يف خالفتهما : قال العلماء  - 

ما رمها وانتفاع الناس  ما وظهور آ   .وحسن سري
فليس فيه حّط من فضيلة أيب " ويف نزعه ضعف"وأّما قوله صّلى هللا عليه وسّلم يف أيب بكر   - 

ه، وإّمنا هو إخبار عن مّدة واليتهما وكثرة انتفاع الّناس يف والية بكر وال إثبات فضيلة لعمر علي
عمر لطوهلا والّتساع اإلسالم وبالده واألموال وغريها من الغنائم والفتوحات، ومّصر األمصار 

  ).162-15/159(.  ودّون الّدواوين

  

  ]هروب الشيطان من عمر[ 

  ".ا إّال سلك فّجا غري فّجكواّلذي نفسي بيده ما لقيك الّشيطان قّط سالكا فجّ " - 
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  .الطّريق الواسع، ويطلق أيضا على املكان املنخرق بني اجلبلني: الفجّ   - 
أّن الّشيطان مىت رأى عمر سالكا فّجا هرب هيبة من عمر : وهذا احلديث حممول على ظاهره  - 

س عمر أن يفعل فيه شيئا . وفارق ذلك الفّج وذهب يف فّج آخر، لشّدة خوفه من 
)15/165-166.(  

  

  ]عمر من ملهمي هذه األّمة[  -
قد كان يكون يف األمم حمّدثون، فإن يكن يف أّميت منهم أحد فإّن :"قال صّلى هللا عليه وسّلم - 

  .ملهمون: تفسري حمدثون: قال ابن وهب".  عمر بن اخلطّاب منهم
ا ظّنوا مصيبون وإذ: ملهمون، وقيل: واختلف تفسري العلماء للمراد مبحّدثون، فقال ابن وهب - 

م حّدثوا بشيء فظّنوا، وقيل تكّلمهم املالئكة ّ  .فكأ
  )15/166(.  وفيه إثبات كرامات األولياء - 

  

  ]موافقات عمر للوحي اإلهليّ [

  ".يف مقام إبراهيم، ويف احلجاب، ويف أسارى بدر: وافقت رّيب يف ثالث: "قال عمر - 
، وهو مطابق للحديث قبله، وهلذا عقبه مسلم به  -    .هذا من أجّل مناقب عمر وفضائله 
اجتمع نساء رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم عليه يف : "وجاء يف رواية أخرى يف الّصحيح -

  .فنزلت االية بذلك" عسى ربّه إن طّلقكّن أن يبدله أزواجا خريا منكنّ : الغرية، فقلت
يف احلديث اّلذي ذكره مسلم بعد هذا موافقته يف منع الّصالة على املنافقني ونزول االية وجاء   - 

  .بذلك
دة املوافقة وهللا أعلم  -    . وجاءت موافقته يف حترمي اخلمر، فهذه ست وليس يف لفظه ما ينفي ز
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)15/166-167.(  

  

  : من فضائل عثمان بن عّفان 

  ".أال استحي ممّن تستحي منه املالئكة" :قال صّلى هللا عليه وسّلم - 
  .وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجاللته عند املالئكة وأّن احلياء صفة مجيلة من صفات املالئكة - 

)15/169(  

م من أهل اجلّنة -أبوبكر وعمر وعثمان-ووردت فضيلة هؤالء الّثالثة -  ّ   ..وأ
  ).171-15/170(.  وأّن الّثالثة يستمّرون على اإلميان واهلدى  - 

  

 ]الشيعة: ذات الّصلة:[من فضائل علّي بن أيب طالب  

  ".أنت مّين مبنزلة هارون من موسى إّال أنّه ال نّيب بعدي:"قال صّلى هللا عليه وسّلم - 
هذا احلديث ممّا تعّلقت به الّروافض واإلمامية وسائر فرق الشيعة يف أّن اخلالفة  : قال القاضي  - 

ا مثّ اختلف هؤالء فكفرت الّروافض سائر الّصحابة يف : قال. كانت حّقا لعلّي وأنّه وّصى له 
سخف مذهبا تقدميهم غريه، وزاد بعضهم فكّفر علّيا ألنّه مل يقم يف طلب حّقه بزعمهم، وهؤالء أ

  .وأفسد عقال من أن يرّد قوهلم أو يناظر
وال شك يف كفر من قال هذا ألّن من كّفر األّمة كّلها والّصدر األول فقد أبطل : وقال القاضي  - 

م ال يسلكون هذا املسلك. نقل الشريعة وهّدم اإلسالم ّ   .وأّما من عدا هؤالء الغالة فإ
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يه إثبات فضيلة لعلّي وال تعّرض فيه لكونه أفضل وهذا احلديث ال حجة فيه ألحد منهم، بل ف - 
من غريه أو مثله، وليس فيه داللة الستخالفه بعده، ألّن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم إّمنا قال هذا 

  .لعلّي حني استخلفه يف املدينة يف غزوة تبوك
موسى وقبل وفاة  ويؤيّد هذا أّن هارون املشّبه به مل يكن خليفة بعد موسى بل توّيف يف حياة  - 

وإّمنا استخلفه : موسى بنحو أربعني سنة على ما هو مشهور عند أهل األخبار والقصص، قالوا
  )15/174(.   حني ذهب مليقات ربّه للمناجاة وهللا أعلم

  

  ]شجاعة علّي وتعظيمه لألوامر الشرعية[

لّي  شيئا مثّ وقف امش وال تلتفت حّىت يفتح هللا عليك فسار ع"قال صّلى هللا عليه وسّلم   - 
  ".ومل يلتفت فصرخ  رسول هللا على ماذا أقاتل الّناس؟

وفيه فضائل ظاهرة لعلّي  وبيان شجاعته وحسن مراعاته ألمر رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم  - 
ه ّ   )15/177(.  وحّبه هللا ورسوله وحّبهما إ

  

  :يف فضل سعد بن أيب وقاص 

ما مجع رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم أبويه ألحد غري سعد بن مالك، فإنّه : "قال علي   - 
ألبوين، وبه قال مجاهري العلماء: وفيه".ارم فداك أيب وأّمي: جعل يقول   .جواز الّتفدية 

  .ء مجعهما لغريمها أيضاوذكر بعد أنه مجعهما للزّبري، وقد جا" ما مجع أبويه لغري سعد"وأّما قوله  - 
فيحمل قول علّي  على نفي علم نفسه، أي ال أعلمه مجعهما إّال لسعد بن أيب وقاص، وهو   - 

  .سعد بن مالك
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م إىل قوله: "عن أيب عثمان قال -  : مل يبق مع رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يف بعض تلك األّ
  ).188-15/183(  ....".غري طلحة وسعد

  ".وهللا إّين ألّول رجل من العرب رمى بسهم يف سبيل هللا تعاىل: "سعدقال  - 
  )18/101(.  وفيه منقبة ظاهرة له، وجواز مدح اإلنسان نفسه عند احلاجة - 

  

  

  :من فضائل طلحة والّزبري رضي هللا عنهما

أي دعاهم للجهاد  ".ندب رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم الّناس فانتدب الّزبري"قوله   -
  .وحّرضهم عليه فأجابه الّزبري

الّناصر، وقيل : واحلواريّ .  "لكّل نّيب حوارّي وحوارّي الّزبري" :صّلى هللا عليه وسّلمقوله   - 
  .اخلاصة

إّن رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعلّي وعثمان " - 
اهدأ فما عليك إال : ال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلموطلحة والّزبري فتحركت الّصخرة، فق

  ".نّيب أوصديق أو شهيد
إخباره أّن هؤالء شهداء وماتوا  : معجزات لرسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، منها: ويف هذا احلديث - 

كّلهم غري الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم وأيب بكر شهداء، فإّن عمر وعثمان وعليّا وطلحة والزبري 
  ).190-15/188(.  قتلوا ظلما شهداء، فقتل الثالثة مشهور

  

  :ائل أيب عبيدة بن اجلّراح من فض



266 
 

  ".إّن لكّل اّمة أمينا وإّن أميننا أيّتها األّمة أبو عبيدة بن اجلراح"قال صّلى هللا عليه وسّلم  - 
  .فهو الثّقة املرضيّ : وأّما األمني - 
خّص  واألمانة مشرتكة بينه وبني غريه من الّصحابة لكن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم: قال العلماء  - 

ا أخصّ    ).192-15/191(.  بعضهم بصفات غلبت عليهم وكانوا 

  

  

  :من فضائل احلسن واحلسني رضي هللا عنهما  

  ".إين أحبه فأحّبه وأحبب من حيّبه"قال صّلى هللا عليه وسّلم للحسن  - 
  .وفيه حّث على حّبه وبيان لفضيلته  - 
العذاب، : هوالشك، وقيل: قيل. }جس أهل البيتإّمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرّ {قوله تعاىل  - 

 . الّرجس اسم لكّل مستقذر من عمل: قال األزهريّ . اإلمث: وقيل

)15/192-195.(  

  

  :من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي هللا عنهما -
ئهم{: ما كنّا ندعو زيد بن حارثة إّال زيد بن حمّمد حّىت نزل يف القرآن"  -    ".}ادعوهم آل
ا" وإن كان خلليقا لإلمارة"صّلى هللا عليه وسّلم قال  -    .أي حقيقا 
  ).196-15/195(.   فضائل ظاهرة لزيد وألسامة رضي هللا عنهما: ويف هذه األحاديث  - 
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  :من فضائل عبد هللا بن جعفر رضي هللا عنهما -
عليه وسّلم أ  أتذّكر إذ تلّقينا رسول هللا صلى هللا: "قوله قال عبد هللا بن جعفر إلبن الزّبري - 

  )15/196(.   فحملنا وتركك: "قال ابن جعفر: معناه".  وأنت وابن عباس فحملنا وتركك

  

  :فضائل خدجية -
أّن كّل : واألظهر أّن معناه". خري نسائها مرمي بنت عمران، وخري نسائها خدجية بنت خويلد"

  .فمسكوت عنهواحدة منهما خري نساء األرض يف عصرها، وأّما الّتفضيل بينهما 
 رسول هللا هذه خدجية : أتى جربيل الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم فقال: "قوله عن أيب هريرة قال - 

ا  ء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها الّسالم من رّ قد أتتك معها إ
  ."ومّين، وبّشرها ببيت يف اجلّنة من قصب ال صخب فيه وال نصب

  .ئل ظاهرة خلدجية وهذه فضا - 

ها[ ّ   ]حّبه إ

  .فيه إشارة إىل أّن حّبها فضيلة حصلت". رزقت حبها: "قال صّلى هللا عليه وسّلم  - 

  

  ]تذكره صوت خدجية بصوت أختها[

ح لذلك" -  مها" فار ّ ا خدجية وأ ا لتذكره  يئها وسر    .أي هش 
رعاية حرمة الّصاحب والعشري يف حياته ووفاته ويف هذا كّله دليل حلسن العهد وحفظ الوّد و   - 

  .وإكرام أهل ذلك الّصاحب
هلدا[ -   )15/201(].  وكان صلى هللا عليه وسّلم يصل صديقات خدجية 
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ا[    ]وفا

  ".هلكت خدجية قبل أن يتزوجين بثالث سنني: "عن عائشة قالت - 
ا ال قبل العقد، وإّمنا كان قبل العقد بن  -   .حو سنة ونصفتعين قبل أن يدخل 

)15/198-202.(  

مات أبو طالب ولرسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم تسع وأربعون سنة ومثانية أشهر وأحد : قال ابن فارس
م. عشر يوما   )1/215(.  وتوفّيت خدجية أّم املؤمنني رضى هللا عنها بعد موت أىب طالب بثالثة أ

  

  :من فضائل فاطمة 

  ]صلى هللا عليه وسّلم آلالمهاّمل النّيب [

ا ويؤذيين ما آذاها : "قال صّلى هللا عليه وسّلم -    ".فإّمنا ابنيت بضعة مّين يريبين ما را
  .فبفتح الباء ال جيوز غريه، وهي قطعة الّلحم، وكذلك املضغة بضّم امليم: أّما البضعة - 

لّنّيب صلى هللا عليه وسّلم من أهله[ ا أّول من حلق    ]كو

  ".فأخربين أين أّول من يلحق به من أهله فضحكت"قالت    - 
ا أّول أهله   -  ّ ن، فأخرب ببقائها بعده و هذه معجزة ظاهرة له صّلى هللا عليه وسّلم بل معجز

  .وضحكت سرورا بسرعة حلاقها.   حلاقا به، ووقع كذلك
النتقال اليها واخلال: وفيه  -    ).6-16/2(.   ص من الّدنياإيثارهم اآلخرة وسرورهم 
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  : فضائل عائشة أّم املؤمنني   

  ".وفضل عائشة على الّنساء كفضل الثّريد على سائر الطّعام" - 
معناه أّن الثّريد من كّل طعام أفضل من املرق، فثريد الّلحم أفضل من مرقه بال : قال العلماء  - 

  .ثريد، وثريد ما ال حلم فيه أفضل من مرقه
دة فضل الثريد على غريه من األطعمة، وليس يف هذا تصريح و  -  فضل عائشة على الّنساء زائد كز

  )15/199(.  بتفضيلها على مرمي وآسية إلحتمال أن املراد تفضيلها على نساء هذه األّمة

  

  ]إرسال جربيل إليها السالم[ 

فقلت وعليه : عليك الّسالم، قالت أّن جربيل يقرأ: "قال صّلى هللا عليه وسّلم لعائشة  - 
  .فضيلة ظاهرة لعائشة : فيه".  الّسالم ورمحة هللا

  )15/211(.   يسّلم عليك" يقرأ عليك الّسالم"ومعىن  - 

  

  ]مدح بريرة على عاشة [ -

ا جارية حدي" ّ حلّق إن رأيت عليها أمرا قّط أغمصه عليها أكثر من أ ثة الّسّن تنام عن والذّي بعثك 
أنّه ليس فيها شيء ممّا تسألون عنه أصال وال فيها : ومعىن هذا الكالم". عجني أهلها فتأيت الداجن فتأكله

  )17/109(.   شيء من غريه إّال نومها عن العجني
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وهي  ".قالت سبحان هللا وهللا ما علمت عليها إّال ما يعلم الّصائغ على ترب الّذهب..." - 
  )17/115(.   صةالقطعة اخلال

براءة عائشة  من اإلفك براءة قطعية بنّص القرآن العزيز، فلو تشّكك فيها إنسان والعياذ  -
مجاع املسلمني   )17/117(.  صار كافرا مرتّدا 

مل تزن امرأة نّيب من األنبياء صلوات هللا وسالمهعليهم أمجعني، وهذا : قال ابن عّباس وغريه -
  )17/117( .هللا تعاىل هلمإكرام من 

  

  ] توّيف الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم يف يومها ويف بيتها ويف حضنها[

أي يومها األصيل حبساب الّدور والقسم وإّال فقد كان صار " فلما كان يومي قبضه هللا"قوهلا   - 
م يف بيتها   )15/208(.   مجيع األّ

بفتح الّسني املهملة وضّمها وإسكان احلاء، وهي : الّسحر". قبضه هللا بني سحري وحنري"قالت  - 
ا   )15/208(.  الرئة وما تعّلق 

  

  :من فضائل أّم سلمة   

  )16/8(.  منقبة ألّم سلمة : وفيه". إّن أّم سلمة رأت جربيل يف صورة دحية"

  

  :من فضائل زينب أّم املؤمنني 
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قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم أسرعكّن حلاقا يب أطولكّن يدا فكّن يتطاولن أيّتهن  :قوهلا - 
ا كانت تعمل بيدها وتصّدق: أطول يدا، قالت   ".فكانت أطولنا يدا زينب ألّ

هرة لرسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، ومنقبة ظاهرة لزينب -    ).9-16/8(.  وفيه معجزة 

  

  :من فضائل أّم أمين 

انطلق بنا إىل أّم أمين نزورها كما كان "قال أبو بكر بعد وفاة رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم لعمر   
  ).10-16/9(.  "رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يزورها

  

  :من فضائل أّم سليم أم أنس بن مالك

على أحد من الّنساء إّال على أزواجه إّال على كان رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم ال يدخل " - 
قد ".  إين أرمحها قتل أخوها معي: أّم سليم فإنّه كان يدخل عليها، فقيل له يف ذلك، فقال

ما كانتا خالتني لرسول هللا صّلى هللا  قّدمنا يف كتاب اجلهاد عند ذكر أّم حرام أخت أّم سليم أ
ما، وكان يدخل عليهما عليه وسّلم حمرمني إّما من الّرضاع وإ ّما من الّنسب فتحّل له اخللوة 

  .خاصة ال يدخل على غريمها من الّنساء اّال أزواجه
هذه الغميصاء بنت ملحان أّم أنس بن : من هذا؟ قالوا: دخلت اجلّنة فسمعت خشفة قلت" - 

  ".مالك
، ويقال أيضا فبخاء مفتوحة مثّ شني ساكنة معجمتني، وهي حركة املشي وصوته: أّما اخلشفة  - 

  .بفتح الشني
لّصاد املهملة ممدودة، ويقال هلا الرميصاء أيضا، ويقال : والغميصاء  -  بضم الغني املعجمة و

  ).11-16/10(.   وهذا منقبة ظاهرة ألّم سليم.  لسني
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ا يف -    )16/12)(14/124(:  وانظر شيئا من صربها وقوة إميا

  

  :من فضائل بالل رضي هللا عنهما

هي صوت املشي اليابس إذا حّك بعضه ".  مسعت خشخشة أمامي فاذا بالل"هللا عليه وسّلم  قال صّلى 
  )16/11(.   بعضا

  

  :من فضائل عبد هللا بن مسعود وأّمه رضي هللا عنهما

قال رسول هللا صّلى هللا عليه } ليس على اّلذين آمنوا وعملوا الّصاحلات جناح{ ملا نزلت" - 
  .أّن ابن مسعود منهم: معناه   ".أنت منهم: قيل يل: وسّلم

فكّنا حينا وما نرى ابن مسعود وأّمه إّال من أهل بيت رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم من  "   - 
  .أي زما" حينا"مكثنا، وقوله : فمعناه" كنّا"أّما قوله ".  كثرة دخوهلم ولزومهم له

صّلى هللا عليه وسّلم أّين أعلمهم بكتاب ولقد علم أصحاب رسول هللا : "قال ابن مسعود  -
  ".هللا ولو أعلم أّن أحدا أعلم مّين لرحلت إليه

قال شقيق فجلست يف حلق أصحاب حمّمد صّلى هللا عليه وسّلم فما مسعت أحدا يرّد ذلك   - 
  ".عليه وال يعيبه

  ).17-16/14(".  خذوا القرآن من أربعة وذكر منهم بن مسعود"قال صّلى هللا عليه وسّلم   - 

  

  :من فضائل أّيب بن كعب ومجاعة من األنصار 
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مجع القرآن على عهد رسول هللا صّلي هللا عليه وسّلم أربعة كّلهم من األنصار معاذ بن "   - 
بت وأبو زيد   ".جبل وأيب بن كعب وزيد بن 

مل يكن اّلذين  {أقرأ عليك  إّن هللا أمرين أن: "قال صّلي هللا عليه وسّلم ألّيب بن كعب  - 
 ".نعم قال فبكى: ومسّاين؟ قال: قال} كفروا

هيله هلذه الّنعمة -    ).21-16/19(.   أّما بكاؤه فبكاء سرور واستصغار لنفسه عن 

  

  :من فضائل سعد بن معاذ 

ويله، فقالت طائفة".  اهتّز عرش الّرمحن ملوت سعد بن معاذ" -  و على ه: اختلف العلماء يف 
  .ظاهره، واهتزاز العرش حترّكه فرحا بقدوم روح سعد

أي خري من حلة حرير كانت أهديت للنّيب ". (ملناديل سعد بن معاذ يف اجلّنة خري منها وألني" - 
  ).صلى هللا عليه وسّلم

  .مجع منديل بكسر امليم يف املفرد، وهو هذا اّلذي حيمل يف اليد: املناديل  - 
إىل عظيم منزلة سعد يف اجلّنة وأّن أدىن ثيابه فيها خري من هذه ألّن  هذه إشارة: وقال العلماء - 

  .املنديل أدىن الثّياب ألنّه معّد للوسخ واالمتهان، فغريه أفضل
  ).23-16/22(.  إثبات اجلّنة لسعد: وفيه  - 

  

  :من فضائل عبد هللا بن عمرو بن حرام والد جابر 

جنحتها حّىت رفعفم: "قال صّلى هللا عليه وسّلم  -    ".ا زالت املالئكة تظّله 
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حيتمل أّن ذلك لتزامحهم عليه لبشارته بفضل هللا ورضاه عنه وما أعّد له من الكرامة : قال القاضي  - 
.  عليه ازدمحوا عليه إكراما له وفرحا به، أو أظلوه من حّر الّشمس لئّال يتغري رحيه أو جسمه

)16/24-25.(  

  

  :من فضائل جليبيب   

املبالغة يف اّحتاد طريقتهما واتّفاقهما يف طاعة هللا : معناه".  هذا مّين وأ منه: "قال صّلى هللا عليه وسّلم 
  )16/26(.  تعاىل

  

  :من فضائل أيب ذّر 

يعين نظرت إىل أضعفهم فسألته ألّن ". أتيت مكة فتضعفت رجال منهم"قال ]  حبثه عن احلّق [
  )16/28(.  الّضعيف مأمون الغائلة غالبا

  

  ]شّدة أيب ذر  يف الّنهي عن املنكر[

ما هو كناية عن كّل شيء، ". َهٌن مثل اخلشبة غري أين ال أكين: فقلت: "قال اهلن واهلنة بتخفيف نو
ئلة : وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج والذّكر، فقال هلما لفرج، وأراد بذلك سّب إساف و ومثل اخلشبة 

  )16/29(.  وغّيظ الكّفار بذلك
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  ]هو أّول من حّي النّيب صلى هللا عليه وسّلم بتحية اإلسالم[

  )16/30(". وعليك ورمحة هللا: يّاه بتحّية اإلسالم فقالفكنت أّول من ح"قوله 

  

حلقّ [   ]صدعه 

ا بني ظهرانيهم: "قال ا" أل صرخن  أي التوحيد يف . (هو بضّم الرّاء من ألصرخن أي ألرفعن صويت 
  )16/34().  وسط مّكة

  

  :من فضائل جرير بن عبد هللا 

  ".عليه وسّلم منذ أسلمت وال رآين إّال ضحك ما حجبين رسول هللا صّلى هللا"قوله   - 
  ).35-16/34(.   وفيه فضيلة ظاهرة جلرير.  تبّسم: ومعىن ضحك - 

  

  :من فضائل عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما  

وفيه إجابة دعاء الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم له ".  اللهم فّقهه: "قال صّلى هللا عليه وسّلم يف ابن عبّاس
حملّل األعلىفكان من ا   )16/37(.  لفقه 

  

  :من فضائل بن عمر رضي هللا عنهما
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  )16/39(".  نعم الّرجل عبد هللا لو كان يصّلي من الّليل: "قال صّلى هللا عليه وسّلم

  

  :من فضائل أنس بن مالك 

رك له فيما الّلهّم أكثر : "قال صّلى هللا عليه وسّلم يف دعائه ألنس بن مالك  -  ماله وولده و
  .وفيه فضائل ألنس. هذا من أعالم نبّوته صّلى هللا عليه وسّلم يف إجابة دعائه". أعطيته

  ".وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على حنو املائة اليوم: "قال - 
ويبلغ عددهم حنو املائة، وثبت يف صحيح البخاري عن أنس أنّه دفن من أوالده قبل : معناه  - 

  ).41-16/39(.  مقدم احلّجاج بن يوسف مائة وعشرين وهللا أعلم

  

  :من فضائل عبد هللا بن سالم 

يقول حلّي ميشي أنّه ما مسعت رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم : "قال سعد بن أيب وقاص  - 
  ".يف اجلّنة إّال لعبد هللا بن سالم

أبو بكر يف اجلّنة وعمر يف اجلّنة وعثمان يف اجلّنة : "قد ثبت أّن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم قال   - 
  إىل آخر العشرة؛" وعلّي يف اجلّنة

ّن احلسن واحلسني سّيدا شباب أهل  -  اجلّنة، وأّن عكاشة  وثبت أنّه صّلى هللا عليه وسّلم أخرب 
بت بن قيس وغريهم   . منهم و

جلّنة لغريه، ولو نفاه   -  وليس هذا خمالفا لقول سعد فإّن سعدا قال ما مسعته ومل ينف أصل اإلخبار 
  .كان اإلثبات مقّدما عليه
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  ]إنكار عبد هللا بقطع اجلنة له[ -

جلّنة هذا إنكار من عبد هللا".  ما ينبغي ألحد أن يقول ما ال يعلم"قوله   بن سالم حيث قطعوا له 
ّن ابن سالم من أهل اجلّنة ومل يسمع هو، وحيتمل  فيحمل على أّن هؤالء بلغهم خرب سعد بن أيب وقّاص 

  ).42-16/41(.    أنّه كره الثناء عليه بذلك تواضعا وإيثارا للخمول وكراهة للشهرة

  

بت      :فضائل حّسان بن 

ؤه الّثالثة كّل واحد مائة وعشرين هو حّسان بن  - بت بن املنذر بن حرام األنصارّي عاش هو وآ
  .سنة، وعاش حّسان سّتني سنة يف اجلاهلّية وسّتني يف اإلسالم

ذن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم" -    ".إّن حّسان أنشد الّشعر يف املسجد 
  ).46-16/45(.  يدافع ويناضلأي ". ينافح عن رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم"وكان    - 

  

  

  ]هجاؤه على املشركني[

كيف بقرابيت منه؟ قال واّلذي :  رسول هللا ائذن يل يف أيب سفيان، قال:  "قال حسان -
  .أكرمك ألسلّنك منهم كما تسّل الّشعرة من اخلمري

يب سفيان هذا املذكور املهجوّ  -  أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطّلب، وهو ابن عّم الّنّيب : ومراده 
صّلى هللا عليه وسّلم، وكان يؤذي الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم واملسلمني يف ذلك الوقت، مثّ أسلم 

  ).48-16/47(.   وحسن إسالمه
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ه[ - ّ   ]مدح الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم إ

له من " هجاهم حسان فشفى واشتفى"قال صّلى هللا عليه وسّلم  أي شفى املؤمنني واشتفى هو مبا 
فح عن اإلسالم واملسلمني   )16/49(.  أعراض الكّفار ومزّقها، و

  ]من شعره يف مدح عائشة [

  ."وتصبح غرثي من حلوم الغوافل  * **حصان رزان ما تزن بريبة" : فقال  - 
  .كاملة العقل، ورجل رزين: بفتح احلاء أي حمّصنة عفيفة؛ ورزان: وحصان   - 
  .زننته وأزننته اذا ظننت به خريا أو شرّا: أي ما تّتهم يقال: ما تزن"وقوله   - 
ملثّلثة: وغرثي  -  ن وامرأة غرثى، معناه: بفتح الغني املعجمة وإسكان الراء و : أي جائعة، ورجل غر

 ّ   ).47-16/46(.   ا لو اغتابتهم شبعت من حلومهمال تغتاب الّناس أل

  

  ]من فضائل كعب بن مالك[

ما غزوة بدر " مل يتخّلف عن رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يف غزوة غزاها قّط غري غزوتني" املراد 
  )17/99(.   وغزوة تبوك

  

  :من فضائل أيب هريرة   
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أالزمه وأقنع بقويت وال أمجع ماال : أي".  وسّلم على ملء بطين كنت أخدم رسول هللا صّلى هللا عليه"
لذخرية وال غريها وال أزيد على قويت، واملراد من حيث حصل القوت من الوجوه املباحة وليس هو من 

ألجرة   )16/53(.   اخلدمة 

  

  :من فضائل حاطب بن أيب بلتعة وأهل بدر 

اعملوا ما شئتم فقد غفرت : ّل هللا اطّلع على أهل بدر فقاللع"قال صّلى هللا عليه وسّلم  - 
معناه الغفران هلم يف اآلخرة وإّال فإن توّجه على أحد منهم حّد أو غريه أقيم : قال العلماء".  لكم

  . عليه يف الّدنيا ونقل القاضي عياض اإلمجاع على إقامة احلدّ 
.   عليه وسّلم مسطحا احلّد وكان بدرّ وضرب الّنّيب صّلى هللا: وإقامه عمر على بعضهم، قال - 

)16/56(  
كذبت ال :  رسول هللا ليدخلّن حاطب الّنار فقال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم"   - 

.  وفيه فضيلة أهل بدر واحلديبية وفضيلة حاطب لكونه منهم".يدخلها فإنّه شهد بدرا واحلديبّية
)16/57( 
ا عن مسطح - . ينبغي تعظيم فضيلة أهل بدر والّذب عنهم كما فعلت عائشة يف ذّ

)17/117(  

  

  :من فضائل أصحاب الّشجرة أهل بيعة الّرضوان 

يعوا حتتها" -    ".ال يدخل الّنار إن شاء هللا من أصحاب الّشجرة أحد من اّلذين 
ما صرّح به يف احلديث اّلذي قبله حديث معناه ال يدخلها أحد منهم قطعا ك: قال العلماء  - 

  )16/58(.  للّتربّك ال للّشكّ " إن شاء هللا"حاطب وإّمنا قال 
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  :من فضائل األشعرّيني 

للّيل : "قال صّلى هللا عليه وسّلم -  لقرآن حني يدخلون  إّين ألعرف أصوات رفقة األشعرّيني 
لقرآن  م  لّنهاروأعرف منازهلم من أصوا : واملراد". للّيل وإن كنت مل أر منازهلم حني نزلوا 

  .يدخلون منازهلم إذا خرجوا لشغل مثّ رجعوا
  .وفيه دليل لفضيلة األشعرّيني  - 
  ).62-16/61(".  فهم مين وأ منهم"قال صّلى هللا عليه وسّلم  - 

  

  :من فضائل األنصار 

م وأعتمدهم يف : قال العلماء".   األنصار كرشي وعيبيت" -  معناه مجاعيت وخاّصيت اّلذين أثق 
  )16/68(.  أموري

  

  ]فضل بين الّنجار على سائر األنصار[

  .املراد أهل الّدور، واملراد القبائل: قال القاضي". خري دور األنصار دار بين الّنّجار" - 
رهم اجل  -    ).44-15/43(. ميلة يف الّدينوإّمنا فّضل بين الّنّجار لسبقهم يف اإلسالم وآ

  

  :من فضائل أسلم ومزينة وطّيء



281 
 

هو : من املساملة وترك احلرب، قيل: قال العلماء".  وأسلم ساملها هللا"قال صّلى هللا عليه وسّلم   - 
  .دعاء، وقيل خرب

".  األنصار ومزينة ومن كان من بين عبد هللا ومن ذكر موايل دون الناس، وهللا ورسوله موالهم" - 
صروه واملختّصون بهأ م ومبصاحلهم وهم مواليه أي    .ي ولّيهم واملتكّفل 

بنو عبدالعّزي من غطفان مسّاهم الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم : املراد ببين عبد هللا هنا: قال القاضي  - 
  .بين عبد هللا فسّمتهم العرب بين حمّولة لتحويل اسم أبيهم

رهم فيهوأّما تفضيل هذه القبائل فلسبقهم إ -    .ىل اإلسالم وآ
أي ". أول صدقة بّيضت وجه رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم ووجوه أصحابه صدقة طّيء"   - 

م وأفرحتهم   ).77-16/72(.   سّر

  

  :من فضائل نساء قريش

". خري نساء ركنب اإلبل نساء قريش أحناه على ولد يف صغره وأرعاه على زوج يف ذات يده" - 
يش وفضل هذه اخلصال وهي احلنوة على األوالد والّشفقة عليهم وحسن وفيه فضيلة نساء قر 

تربيتهم والقيام عليهم إذا كانوا يتامى، وحنو ذلك مراعاة حّق الّزوج يف ماله وحفظه واألمانة فيه 
  .وحسن تدبريه يف الّنفقة وغريها وصيانته وحنو ذلك

مل تركب مرمي بنت عمران : "احلديث نساءالعرب، وهلذا قال أبو هريرة يف" ركنب اإلبل"ومعىن   - 
  )16/80(.   أّن نساء قريش خري نساء العرب: واملقصود".  بعريا قطّ 

  

  ]لقب أمساء بنت أيب بكر أم ابن الزبري رضي هللا عنهما[
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ا مثّ تشّد وسطها : قال العلماء.  هو بكسر الّنون". ذات النطاقني" -  الّنطاق أن تلبس املرأة ثو
ة االشغال لئّال تعثر يف ذيلهابشيء وترفع وسط ث ا وترسله على األسفل تفعل ذلك عند معا   .و

ا شقت نطاقها الواحد نصفني فجعلت أحدمها نطاقا صغريا  -  ّ ا مسّيت بذلك أل ّ واألصّح أ
  ).100-16/99(.  واكتفت به، واآلخر لسفرة الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم وأيب بكر 

  

م فضل الّصحابة م مثّ اّلذين يلو   :مثّ اّلذين يلو

م"ويف رواية ". خريكم قرين"قال صّلى هللا عليه وسّلم   -  . إىل آخره" خري النّاس قرين مثّ اّلذين يلو
  اتّفق العلماء على أّن خري القرون قرنه صّلى هللا عليه وسّلم، واملراد أصحابه؛

أّن كّل مسلم رأى الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم ولو : وقد قّدمنا أّن الّصحيح اّلذي عليه اجلمهور  - 
  .ساعة فهو من أصحابه

مجلة القرن وال يلزم منه تفضيل الّصحاّيب على األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم، وال : واملراد منه - 
لّنسبة إىل كّل قرن جبملته   .أفراد الّنساء على مرمي وآسية وغريمها، بل املراد مجلة القرن 

بعوهم: ّصحيحوال -  -16/83(. أّن قرنه صّلى هللا عليه وسّلم الّصحابة، والثّاين التّابعون، والثّالث 
85.(  

  

  :من فضائل أويس القرين 

  ".فمن لقيه منكم فليستغفر لكم"قال صّلى هللا عليه وسّلم  - 
  .وهذه منقبة ظاهرة ألويس ". قال لعمر فإّن استطعت أن يستغفر لك فافعل"و  - 
  .إىل آخره" إّن خري الّتابعني رجل يقال له أويس"وقال صّلى هللا عليه وسّلم  - 
  .هذا صريح يف أنّه خري التابعني   - 
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  . أفضل التّابعني سعيد بن املسّيب: قد قال امحد بن حنبل وغريه: وقد يقال  - 
احلديث والفقه وحنوها ال يف أّن سعيدا أفضل يف العلوم الّشرعية كالّتفسري و : واجلواب أّن مرادهم - 

  ).95- 16/94(.   اخلري عند هللا تعاىل

  

  ]فضل العرب على غريهم[

".  خري نساء ركنب اإلبل نساء قريش أحناه على ولد يف صغره وأرعاه على زوج يف ذات يده" - 
أّن نساء قريش خري نساء العرب، وقد علم أّن العرب خري من غريهم يف اجلملة، وأّما : واملقصود

ا اخلصوص   )16/80(.  األفراد فيدخل 

  

  :خيار النّاس

جتدون الّناس معادن فخيارهم يف اجلاهلّية خيارهم يف اإلسالم إذا "قال صّلى هللا عليه وسّلم  - 
  .بضّم القاف على املشهور وحكى كسرها أي صاروا فقهاء وعلماء: وفقهوا". فقهوا

األصول وإذا كانت األصول شريفة كانت الفروع كذلك غالبا، والفضيلة يف اإلسالم : واملعادن  - 
  .لّتقوى لكن إذا انضّم إليها شرف الّنسب ازدادت فضال

وجتدون من خري الناس يف هذا االمر أشّدهم له كراهية حّىت يقع : "قال صّلى هللا عليه وسّلم  - 
  ).79-16/78(".   فيه

  )16/69(.  القبائل واألشخاص بغري جمازفة وال هوى وال يكون هذا غيبة وجيوز تفضيل -

  

******************************************************************************  
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  .الزّكاة: راجع: فضة

******************************************************************************  

 

  ].كل مولود يولد على الفطرة-الصيبّ : ذات الصلة[: الفطرة

ا هنا    فقال أبو سليمان اخلطايب  -يعين يف حديث مخس من الفطرة-فقد اختلف يف املراد 
ا من سنن األنبياء صلوات  ا السنة وكذا ذكره مجاعة غري اخلطايب قالوا ومعناه أ ذهب أكثر العلماء إىل أ

  ).148-3/147(.   دينهللا وسالمه عليهم وقيل هي ال

*************************************************************************  

  

  

  

  ].الّزهد: ذات الّصلة: [الفقر

  ]الفقر والغىن أيهما أفضل؟[

رك له فيما : "قال صّلى هللا عليه وسّلم يف دعائه ألنس بن مالك  - الّلهّم أكثر ماله وولده و
  .وفيه دليل ملن يفّضل الغين على الفقري". أعطيته

ن : ومن قال بتفضيل الفقري أجاب عن هذا  - ّن هذا قد دعا له الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم 
يبارك له فيه، ومىت بورك فيه مل يكن فيه فتنة، ومل حيصل بسببه ضرر، وال تقصري يف حّق وال غري 

  )16/39(.  سائر األغنياء خبالف غريهذلك من اآلفات اّليت تتطّرق إىل 
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*********************************************************************  

  

  ].العلم: ذات الّصلة: [الفقه

  )15/47(  . فهو الفهم: وأّما الفقه يف الّلغة -
دراك األحكام الّشرعية  - واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب األصول على ختصيص الفقه 

اال الستدالل على أعيا   )2/33(. عملية 

  

  ]فضل الفقه يف الّدين[

  ".خيارهم يف اجلاهلّية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا" - 
  .أّن أصحاب املروءات ومكارم األخالق يف اجلاهلّية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الّناس: ومعناه  -
ألحكام الشرعية : وفقهوا  - بضم القاف على املشهور وحكى كسرها أي صاروا فقهاء عاملني 

  )15/135(.  الفقهية وهللا أعلم

  

  ]السمنة يف الغالب تؤّدي إىل قلة الفقه[

  )17/122(.  الفطنة قّلما تكون مع الّسمن: قال القاضي عياض رمحه هللا

***************************************************************************  
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  ].الّزينة: ذات الصلة: [فلج األسنان

ا الثّنا : وأّما املتفّلجات  - ن تربد ما بني أسنا لفاء واجليم، واملراد مفّلجات األسنان، 
عيات عيات وهو من الفلج بفتح الفاء والّالم، وهي فرجة بني الثّنا والّر   .والّر

ا هلذه األحاديث وألنّه تغيري خللق هللا تعاىل وألنّه تزوير وهذا الفعل  - حرام على الفاعلة واملفعول 
س وهللا أعلم. وألنّه تدليس   .أّما لو احتاجت إليه لعالج أو عيب يف الّسّن وحنوه فال
  )14/107(  

*****************************************************************************  

  

  ]. حترمي سب الصحابة[الغرية، الصحابة : راجع: فواحش

*****************************************************************************  

  

  ].الغنيمة: ذات صلة: [الفيء

  

  :حكم الفيء

هللا  أميا قرية أتيتموها أقمتم فيها فسهمكم فيها وأّميا قرية عصت: "قوله صّلى هللا عليه و سّلم  -
  ".ورسوله فإّن مخسها  ولرسوله مث هي لكم
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ألوىل: قال القاضي  - الفيء اّلذي مل يوجف املسلمون عليه خبيل وال : حيتمل أن يكون املراد 
ركاب، بل جال عنه أهله أو صاحلوا عليه، فيكون سهمهم فيها، أي حّقهم من العطا كما 

  .يصرف الفيء
لثانية  - قيه للغامنني، وهو معىن قوله  ما أخذ: ويكون املراد  عنوة فيكون غنيمة خيرج منه اخلمس و

قيها"   )12/69(". مث هي لكم أي 

  

  ]هل جيب ختميس الفيء؟[

ال : وقال مجيع العلماء سواه.  وقد أوجب الّشافعي اخلمس يف الفيء كما أوجبوه كلهم يف الغنيمة -
خلمس يف الفيء، وهللا أعلم: قال ابن املنذر. مخس يف الفيء .  ال نعلم أحدا قبل الّشافعي قال 

)12/69(  
  )9/221(.  ومذهبنا أن الفيء خيّمس كالغنيمة وهللا أعلم -

  

  

  

خذ الفي[   ]ء؟من 

كانت أموال بين الّنضري ممّا أفاء هللا على رسوله مما مل يوجف عليه املسلمون خبيل وال : "قوله -
ركاب فكانت للّنّيب صّلى هللا عليه و سّلم خاّصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي 

  ".جعله يف الكراع والسالح عدة يف سبيل هللا
  .فهو اخليل: أما الكراع  -
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أنه ال مخس يف الفيء كما سبق، وقد ذكر أّن الّشافعي أوجبه، : هب اجلمهورهذا يؤيّد مذ -
أّن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم كان له من الفيء أربعة أمخاسه، ومخس مخس : ومذهب الّشافعي

الباقي، فكان له أحد وعشرون سهما من مخسة وعشرين، واألربعة الباقية لذوي القرىب واليتامى 
  )12/81).(76-12/75)   (12/70(. ابن السبيلواملساكني و 

  

  ]هل تصرف الزّكاة إىل األجناد والفيء إىل أهل الصدقات؟[ 

  .الصدقات للمساكني وحنوهم ممّن ال حّق له يف الفئ، والفئ لألجناد: قال الشافعي  -
  ).12/38(.  وال يعطى أهل الفيء من الصدقات وال أهل الصدقات من الفيء: قال  -

**********************************************************  

 

 

  

  

  حرف القاف

**************************************************************************************

*  

  قيافة: ر: قائف
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********************************************************************* 

  .الّشمائل: راجع: القاسم  

***************************************************************** 

  القبور: ر: قرب

**************************************************************** 

  

ر اإلمام القبلة بعد : [، اإلمامة]الدعاء واستقبال القبلة به: [االستسقاء: قبلة استد
يستقبل : وقت استحباب الرمي: احلج، ]هل الّسماء قبلة الّدعاء؟[: الدعاء، ]االنصراف

القبلة زما طويال يدعو ويذكر هللا بعد رمي اجلمرة األوىل، ويقف كذلك عند الثانية وال يقف 
ومن شروط :  الصالة].  شروطها: [، سجود التالوة]الذّكر عند احلرب:[الذّكر.  عند الثالثة

جواز صالة النافلة على الّدابة يف الّسفر حيث : الصلوات النوافل.  القبلة استقبال: الّصالة
لبول والغائط: قضاء احلاجة.   توّجهت   .استقبال القبلة 

*************************************************************** 

  

رة القبور، اجلنائز: الصلة ذات: [القبور   ].ز

لنهي عن البناء عليها فيما يتعلق برفع القبور وا -قسم اجلنائز راجع: (من أحكام القبور

  ):وجتصيصها
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  ]إثبات عذاب القرب[

ن ىف كبري: مر الّنّىب صّلى هللا عليه وسّلم على قربين فقال" ن وما يعذ ما ليعذ أما  ،إ
لنميمة وأما اآلخر فكان ال يسترت من بوله، قال فدعا بعسيب  أحدمها فكان ميشى 

ثنني مث غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا مث قال لعّله أن خيّفف : رطب فشقه 
  )3/201(  ". عنهما ما مل ييبسا

  

بتان وهو مذهب أهل احلق   ).88-5/85() 6/206(.  عذاب القرب وفتنته 

.  اعلم أّن مذهب أهل الّسّنة إثبات عذاب القرب، وقد تظاهرت عليه دالئل الكتاب والسنة -
)17/200(  

مثّ املعّذب عند أهل الّسّنة اجلسد . خالفا للخوارج ومعظم املعتزلة وبعض املرجئه نفوا ذلك -
  )17/201(.  بعينه أو بعضه بعد إعادة الّروح إليه أو إىل جزء منه

  

  

  

  :ارسةنبش القبور الدّ 

ا املختلط بصديدهم ودمائهم جازت الصالة يف تلك  جيوز نبش القبور الدارسة وأنه اذا أزيل ترا
  ).8-5/7(  .األرض وجيوز اختاذ موضعها مسجدا إذا طيبت أرضه
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  .عرض مقعد امليت من اجلّنة أو النّار عليه

ت به األحاديث الّصحيحة اآلية، وتظاهر } الّنار يعرضون عليها غدّوا وعشّيا{: قال هللا تعاىل
عن الّنيب صّلى هللا عليه وسّلم من رواية مجاعة من الّصحابة يف مواطن كثرية، وال ميتنع ىف العقل 

أن يعيد هللا تعاىل احلياة يف جزء من اجلسد ويعّذبه، وإذا مل مينعه العقل وورد الّشرع به وجب قبوله 
  ).201-17/200(. واعتقاده

  

  ]هل أصحاب القبور يسمعون الكالم؟[ 

مسع ملا أقول منهم: "قال صّلى هللا عليه وسّلم يف قتلى بدر  - قال : قال املازري".  ما أنتم 
مث أنكره املازري واّدعى أن هذا خاص . امليت يسمع عمال بظاهر هذا احلديث: بعض الناس

ا حيمل عليه مساع املوتى ىف حيمل مساعهم على م: ورد عليه القاضي عياض وقال. ىف هؤالء
حيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به  أحاديث عذاب القرب وفتنته الىت المدفع هلا، وذلك 

وهو الظاهر املختار اّلذي يقتضيه   .ويسمعون ىف الوقت الذى يريد هللا هذا كالم القاضي
  ). 207-17/206(21.أحاديث الّسالم على القبور وهللا أعلم

  

                                                           
لرّأي والعقل : قلت"21 ا مما ال ينبغي اخلوض فيه  كالم املازري هو الصواب واحلّق إن شاء هللا تعاىل، وحياة الربزخ وتفصيال

واملقايسة، فثبت أن قتلى بدر مسعوا كما يف هذا احلديث السابق، وأن امليت يسمع ساعة الدفن فهذا نؤمن به ونثبته، وما عدا 

لنصذلك فاألصل فيه عدم السما  ت البّينات يف عدم مساع ": وراجع هذه املسألة يف كتاب العالمة اآللوسي. ع إال  اآل

الردود والتعقبات على ما وقع لإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم من التأويل يف ". ((بتحقيق شيخنا األلباين "األموات

  ).260-259: :الصفات وغريها من املسائل املهّمات
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  ]ن القربمن امتحا[

لّرجل الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم" ؟ما كنت تقول يف هذا الّرجل: "قول امللكني -   .يعين 
وإّمنا يقوله يف هذه العبارة اّليت ليس فيها تعظيم امتحا للمسؤل لئال يتلّقن تعظيمه من   -

  )17/203(  .عبارة السائل مثّ يثّبت هللا الذين آمنوا

  

  ]نتيجة االمتحان[ 

مثّ قال يف روح الكافر " انطلقوا به إىل آخر األجل: مثّ يقول: "روح املؤمن قال عن -
ألول انطلقوا بروح املؤمن إىل : قال القاضي".  انطلقوا به إىل آخر األجل: فيقال" املراد 

  .سدرة املنتهى
لثّاين انطلقوا بروح الكافر إىل سجني فهي منتهى األجل، وحيتمل أّن املراد إىل  -  واملراد 

  )17/205(  . انقضاء أجل الدنيا

  

  ]املؤمن يفسح له يف قربه[

عمة : ومعناه".  يفسح له يف قربه وميأل عليه خضرا إىل يوم يبعثون" - ميأل نعما غضة 
  ).204-17/203(.  واصلة من خضرة الّشجر، هكذا فسروه

  

  ]خوف األنبياء من افتتان الناس بقبورهم[
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أن يدنيه من األرض املقّدسة رمية  -السالمأي موسى عليه -فسأل هللا تعاىل
  ..".حبجر

ء ومل يسأل نفس بيت املقدس ألنّه خاف أن يكون : قال بعض العلماء وإّمنا سأل اإلد
  )15/128(.  قربه مشهورا عندهم فيفتنت به النّاس

************************************************************  

  

  .الّصحة: راجع: القبول

***********************************************************  

  

  

  

  ]الّدم، القسامة، القصاص، الّدية، الكبرية، الظّلم: ذات الصلة: [القتل

  :ببان إمث من سّن القتل  

ال تقتل نفس ظلما إال كان على ابن آدم األّول كفل منها، ألنّه كان أّول من سّن " -
  ".القتل

 .  اجلزء والنصيب: -بكسر الكاف -الكفل  -
وهذا احلديث من قواعد اإلسالم، وهو أّن كّل من ابتدع شيئا من الشّر كان عليه مثل وزر  -

  )11/166(.  كل من اقتدى به يف ذلك العمل مثل عمله إىل يوم القيامة
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صّلى هللا  لقوله   :حيرم قتل اإلنسان نفسه وأّن من قتل نفسه بشيء عّذب به يف النّار  -
  ).119-2/118(....". ومن قتل نفسه بشيء عّذب به يوم القيامة" : عليه وسّلم

  
  :قاتل نفسه ال يكفر -

أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غريها، ومات من غري توبة فليس : عند أهل الّسّنة -
لنّار، بل هو يف حكم املشيئة   ).132-2/130(.    بكافر، وال يقطع له 

  

  :الّسالح على املسلمنيحرمة محل 

ويل ومل : مذهب أهل الّسّنة والفقهاء، هو - أّن من محل الّسالح على املسلمني بغري حق وال 
  )2/108(  .يستحّله فهو عاص، وال يكفر بذلك، فإن استحله كفر

    

  ".القاتل واملقتول يف النار"

  )11/174(.  املراد يف املقاتلة احملّرمة كالقتال عصبّية وحنو ذلك، فالقاتل واملقتول يف النّار

  

  :حيرم قتل الكافر بعد قوله ال إله إال هللا 

لظّاهر وما ينطق به اللسان، وأّما القلب فليس لنا طريق إىل معرفة ما فيه لعمل    .ألنه إمنا كّلفنا 
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  .ص للشبهة وال دية ولكن جتب عليه كفارةوال جيب على القاتل  قصا

  )2/106(.  ويف وجوب الّدية قوالن للّشافعي، وقال بكّل واحد منهما بعض من العلماء

  

  :قبول توبة القاتل وإن كثر قتله

هذا مذهب أهل العلم وإمجاعهم على صّحة توبة القاتل عمدا، ومل خيالف أحد منهم إّال  
بعض الّسلف من خالف هذا فمراد قائله الّزجر عن سبب  وأّما ما نقل عن.   ابن عبّاس

  )17/82(.  الّتوبة، ال أنّه يعتقد بطالن توبته

  **********************************************************  

  

  ]اخللق: ذات الصلة: [القدر

  

  ]بداية اخلوض يف القدر[

لبصرة معبد اجلهين  :عن حيىي بن يعمر قال   22". كان أّول من قال ىف القدر 

                                                           

قبيلة من قضاعة، وامسه زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلاف بن قضاعة، نزلت الكوفة  نسبة إىل جهينة،22
ا حمّلة تنسب اليهم، وبقيتهم نزلت البصرة   .و
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  ]املعىن احلقيقّي للقدر[

إجبار هللا سبحانه وتعاىل : وقد حيسب كثري من النّاس أّن معىن القضاء والقدر: قال اخلطّايبّ   -
  .العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس األمر كما يتوّمهونه

هللا سبحانه وتعاىل مبا يكون من اكتساب العبد اإلخبار عن تقّدم علم : وإمنا معناه  -
  ).155-1/154(. وصدورها عن تقدير منه وخلق هلا خريها وشرها

  

  .مذهب أهل احلّق إثبات القدر - 

  

ا ستقع ىف أوقات : ومعناه  - أّن هللا تبارك وتعاىل قّدر األشياء ىف القدم، وعلم سبحانه أ
صة، فهي تقع على حسب ما قّدرها معلومة عنده سبحانه وتعاىل، وعلى صفات خمصو 

  . سبحانه وتعاىل

)1/153-154.(  

وقد تظاهرت األدلّة القطعيات من الكتاب والّسّنة وإمجاع الّصحابة وأهل احلّل والعقد : قلت -
  )1/155(.  من الّسلف واخللف على إثبات قدر هللا سبحانه وتعاىل

يث حّد لنا وال نتجاوزه، وقد طوى هللا أن نقف ح: وواجبنا: قال اإلمام أبو املظّفر الّسمعاين -
  )16/196(.  تعاىل علم القدر على العامل فلم يعلمه نّيب مرسل وال ملك مقّرب

لقدر، ويغّلظ  - ثبات قدر هللا سبحانه وتعاىل، وجيب الّتربّي ممّن ال يؤمن  جيب اإلميان 
  )1/144(  : القول ىف حّقه
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لقدر[   ]ّن هللا علم  مبا كان ومبا يكوناالعتقاد  :من مراتب اإلميان 

مذهب أهل احلق أّن هللا تعاىل أعلم مبا كان ومبا يكون ومبا ال يكون لو كان كيف كان 
  )16/211(    ).146- 15/145(. يكون

  ]كتابة املقادير[

كتب هللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق الّسماوات واألرض خبمسني ألف سنة وعرشه "   -
املراد حتديد وقت الكتابة يف الّلوح احملفوظ أو غريه ال أصل : لعلماءقال ا".  على املاء

  )16/203(. الّتقدير فإّن ذلك أزّيل ال أّول له
مذهب أهل السنة  اإلميان بصحة كتابة الوحي واملقادير يف كتب هللا تعاىل من الّلوح احملفوظ  -

ألقالم اّليت هو تعاىل يعلم كيفيتها   )2/221(  .وما شاء 

  ] من أنكر القدر قول[

وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعاىل مل يقّدرها ومل يتقّدم علمه سبحانه وتعاىل 
ا مستأنفة العلم، أي إّمنا يعلمها سبحانه بعد وقوعها، وكذبوا على هللا سبحانه  ّ ا، وأ

  .إلنكارهم القدر قدريّة،: وتعاىل وجّل عن أقواهلم الباطلة علّوا كبريا؛ ومسّيت هذه الفرقة

  !!]أنتم القدريّة: قوهلم ألهل احلقّ [ 

 :، وأبو املعايل إمام احلرمني ىف كتابهغريب احلديث :وقد حكى أبو حمّمد بن قتيبة ىف كتابه 
العتقادكم ! لسنا بقدريّة، بل أنتم القدرية: أّن بعض القدرية قال :اإلرشاد ىف أصول الدين

.     هذا متويه من هؤالء اجلهلة ومباهتة وتواقح: إلمامقال ابن قتيبة وا!! إثبات القدر
)1/154(  

  ]القدريّة جموس هذه األّمة[ 
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إّمنا : قال اخلطّايبّ   23".القدريّة جموس هذه األّمة: "قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم -
ألصلني وس ىف قوهلم  لّنور ا: جعلهم صّلى هللا عليه وسّلم جموسا ملضاهاة مذهبهم مذهب ا

  .والظّلمة، يزعمون أّن اخلري من فعل الّنور والّشّر من فعل الظّلمة، فصاروا ثنويّة
وكذلك القدريّة يضيفون اخلري إىل هللا تعاىل والّشر إىل غريه، وهللا سبحانه وتعاىل خالق اخلري   -

لقا والّشّر مجيعا، ال يكون شيء منهما إال مبشيئته، فهما مضافان إليه سبحانه وتعاىل خ
، وهللا أعلم   )1/154(.  وإجيادا، وإىل الفاعلني هلما من عباده فعال واكتسا

  

  ]هل القدريّة كّفار؟[ 

هذا ىف القدرية اُألّول اّلذين نفوا تقّدم علم هللا تعاىل : قال القاضي عياض رمحه هللا 
ذا كافر بال خالف، وهؤالء اّلذين ينكرون القدر: لكائنات، قال هم الفالسفة : والقائل 

  )1/156(.  ىف احلقيقة

  

رادة هللا[   ]اخلري والشر 

رادة هللا تعاىل وهو فعله خالفا  - ومذهب أهل السنة أن اهلدى واإلضالل واخلري والشر كله 
  )12/48)(6/144(.  للمعتزلة

                                                           
ورواه احلاكم والبيهقي والطرباين يف األوسط وغريهم " يف القدر: ب  –كتاب السنة ) "4691" (سننه"رواه أبو داود يف 23

َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َعْن اْبِن ُعَمَر رضِ  اْلَقَدرِيَُّة َجمُوُس َهِذِه اْألُمَِّة ، ِإْن َمرُِضوا َفَال تـَُعوُدوُهْم َوِإْن :  "ي هللا عنـُْهما َعْن النَِّيبِّ َصلَّى ا
 ".َماُتوا َفَال َتْشَهُدوُهمْ 

  . وغريه" صحيح أيب داود"وحسنه الشيخ األلباين يف 
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أعوذ بك من سخطك ومن : وجتوز إضافة الشر إىل هللا تعاىل كما يضاف إليه اخلري، لقوله -
  )4/204(.  عقوبتك وهللا أعلم

  ]هل للعبد قدرة على األفعال وما هي؟[

أصول أهل الّسّنة أّن العبد ال قدرة له إّال ما أراده هللا تعاىل ويّسره له وخلقه له، خالفا  من -
ّن للعبد فعال من قبل نفسه وقدرة على اهلدى والضالل واخلري  للمعتزلة والقدرية القائلني 

ا وحكمه علي هم والّشر واإلميان والكفر، وأّن معىن هذه األلفاظ نسبة هللا تعاىل ألصحا
  )15/145(. بذلك

    

  ]أفعال العباد خملوقة[  

  )11/110(  .أفعال العباد خملوقة  تعاىل، وهذا مذهب أهل السنة خالفا للمعتزلة

  

  :خيلق اآلدمّي يف بطن أّمه ويكتب رزقه  وأجله وعمله وشقاوته وسعادته

ثبات القدر: ويف هذا -   )16/191(.   تصريح 

  

  :رك العملال جيوز االّتكال على القدر وت

وينهي عن ترك العمل واالّتكال على ما سبق به القدر، بل جتب األعمال والّتكاليف اّليت  -
ا وكّل ميّسر ملا خلق له ال يقدر على غريه، ومن كان من أهل السعادة يّسره هللا  ورد الّشرع 
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 }يسرىفسنيّسره لل{لعمل الّسعادة ومن كان من أهل الّشقاوة يسره هللا لعملهم كما قال 
  ).197- 16/196(. }للعسرى{و

  

  :حجاج آدم وموسى صّلى هللا عليهما وسّلم

  ". آدم أنت أبو خّيبتنا وأخرجتنا من اجلّنة": فقال موسى - 
كنت سبب خيبتنا وإغوائنا : ومعناه. أوقعتنا يف اخليبة وهي احلرمان واخلسران" خّيبتنا"معىن  -

  .اجلّنة مثّ تعرضنا حنن إلغواء الشياطنيخلطيئة اّليت ترّتب عليها إخراجك من 
ربعني سنة: "فقال آدم - لتقدير  "أتلومين على أمر قّدره هللا علّي قبل أن خيلقين  املراد 

  .الكتابة يف الّلوح احملفوظ: هنا
ا". فحج آدم موسى" - حلجة وظهر عليه    .أي غلبه 

لقدر يف املعاصي[   ]حكم االحتجاج 

فالعاصي مّنا لو قال هذه املعصية قّدرها هللا علّي مل يسقط عنه الّلوم والعقوبة : فإن قيل  -
  .بذلك وإن كان صادقا فيما قاله

ق يف دار الّتكليف جار عليه أحكام املكّلفني من العقوبة : فاجلواب  - أّن هذا العاصي 
ن مثل هذا الفعل وهو حمتاج إىل والّلوم والّتوبيخ وغريها، ويف لومه وعقوبته زجر له ولغريه ع

  ).202-16/200(.  الّزجر ما مل ميت

  :كّل شيء بقدر

كّل شيء بقدر حّىت العجز والكيس، أو قال الكيس "قال صّلى هللا عليه وسّلم  -
  ".والعجز
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ضّد العجز : والكيس. وحيتمل أّن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة: قال القاضي  -
  .ألموروهو الّنشاط واحلذق 

  ).205- 16/204(.    أّن العاجز قد قّدر عجزه والكيس قد قّدر كيسه: ومعناه  -

  :اآلجال واألرزاق وغريها ال تزيد وال تنقص عما سبق به القدر

ا  - د اآلجال واألرزاق مقّدرة ال تتغّري عّما قّدره هللا تعاىل وعلمه يف األزل فيستحيل ز
  .ونقصها حقيقة عن ذلك

جلهواعلم أّن مذه -  .قطع أجله: وقالت املعتزلة.  ب أهل احلّق أّن املقتول مات 

)16/212-214.(  

  :اإلميان للقدر واإلذعان له

وإن أصابك شئ فال تقل لو أّين فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر هللا وما شاء فعل " -
  ".فإّن لو تفتح عمل الّشيطان

لو استقبلت من "ى هللا عليه وسّلم يف املاضي قوله صلّ " لو"وقد جاء من استعمال : قلت -
  .وغري ذلك". أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي

ي تنزيه ال حترمي؛  -   فالظّاهر أّن الّنهي إّمنا هو عن إطالق ذلك فيما ال فائدة فيه فيكون 
ّسفا على ما فات من طاعة هللا تعاىل أو ما هو متعّذر عليه من ذلك وحنو   - فأّما من قاله 

س به، وعليه حيمل أكثر االستعمال املوجود يف األحاديث وهللا أعلم .  هذا فال 
)16/215-216.(  

  ]:لو، ولوال: استعمال كلميت[

  ".لو ولوال"جواز قول : وفيه".لو قال إن شاء هللا جلاهدوا: "قال صلى هللا عليه و سلم -
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وقد جاء يف القرآن  : هذا يستدل به على جواز قول لو ولوال، قال: قال القاضي عياض  -
.  ب ما جيوز من اللو: كثريا، ويف كالم الصحابة، والسلف، وترجم البخاري على هذا

)11/121-123.(  
  )15/112( )2/79(  ".ولو استزدته لزادين: "جيوز استعمال لو، لقولهو - 

***************************************************************  

  راجع احلدود: القذف

****************************************************************  

  

  .الطالق، اإليالء: راجع: قرءال

*****************************************************************  
 

 .احلج: راجع:  رانالقِ 

****************************************************************  

  ] الوحي، تفسري،  العلم، احلديث: ذات الصلة: [القرآن

  هل البسملة من القرآن؟

سم رّبك اّلذي خلق: مث أرسلين فقال: "قوله صلى هللا عليه وسّلم   ".اقرأ 

ذا احلديث بعض م  - ليست من القرآن يف  بسم هللا الّرمحن الّرحيمن يقول إّن واستدّل 
ا مل تذكر هنا   .أوائل الّسور لكو

قي الّسورة : وجواب املثبتني هلا  - ا مل تنزل أّوال بل نزلت البسملة يف وقت آخر كما نزل  ّ أ
  ).200-2/199(. يف وقت آخر
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  )4/113(  .البسملة يف أوائل السور من القرآن -

  

  أمساء السور
جيوز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة املائدة وحنوها ومنعه بعض السلف وزعم أنه ال  -

يقال إال السورة اليت يذكر فيها البقرة وحنو هذا وهذا خطأ صريح والصواب جوازه فقد ثبت 
ذلك يف الصحيح يف أحاديث كثرية من كالم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكالم 

  . وغريهمالصحابة والتابعني

- )4/182)  (9/28-29)  .(6/76(  

  

  

  

  من رّتب القرآن؟

ألّفوا القرآن كما ألّفه : مسعت احلجاج بن يوسف يقول وهو خيطب على املنرب: عن األعمش -
ليف اآلى " كما ألّفه جربيل"إن كان احلجاج أراد بقوله : قال القاضي عياض..".   جربيل

اآلن يف املصحف فهو إمجاع املسلمني، وأمجعوا أن يف كل سورة ونظمها على ما هي عليه 
ليف النيب صلى هللا عليه و سلم   .ذلك 

ليف السورة بعضها يف أثر بعض فهو قول بعض الفقهاء والقراء وخالفهم   - وإن كان يريد 
  ).62-6/61)  (9/43(.   بل هو اجتهاد من االئمة وليس بتوقيف: احملققون، وقالوا
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  :تكذيب القرآن

كذب حقيقة لكفر وصار مرتدا جيب قتله وقد أمجعوا على أن من جحد حرفا جممعا عليه يف لو  
  )6/88(.  القرآن فهو كافر جتري عليه أحكام املرتدين وهللا أعلم 

  

ملعىن   :عدم جواز القراءة 

لقرآن واحملافظة على لفظه كما مسعوه من غري عدول إىل ما جيوزه العربية . كانوا يعتنون  
)6/99(  

  :إنزال القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه

سبب إنزاله : قال العلماء" إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه"  -
  .التخفيف والتسهيل: على سبعة

األكثرون هو : وقال.  قال القاضي عياض :واختلف العلماء يف املراد بسبعة أحرف  - 
مث قيل هي سبعة يف املعاين كالوعد والوعيد واحملكم واملتشابه واحلالل . حصر للعدد يف سبعة

  .واحلرام والقصص واألمثال واألمر والنهي
  )6/99(...   مث اختلف هؤالء يف تعيني السبعة -

  

لقراءات  :ما يتعلق 

  )6/109(.  أنه خالف فيه -أي الصحابة-حد منهمبعد ظهور مصحف عثمان فال يظن 
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  ]مصحف ابن مسعود[

إّن ابن مسعود كان مصحفه خيالف مصحف اجلمهور، وكانت مصاحف أصحابه  
كمصحفه فأنكر عليه الّناس وأمروه برتك مصحفه ومبوافقة مصحف اجلمهور وطلبوا مصحفه 

  )16/16(..    أن حيرّقوه كما فعلوا بغريه فامتنع

  

  ]على املالحدة الطاعنني بتواتر القرآن الّرد[

أنّه قتل يوم اليمامة سبعون ممّن مجع القرآن وكانت اليمامة : وثبت يف الّصحيح: قال املازريّ 
  )16/19(.   قريبا من وفاة الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم، فهؤالء الذين قتلوا من جامعيه

  

  

  :القرآن ال يثبت خبرب الواحد

  )10/30(  .األصوليني القرآن ال يثبت خبرب الواحدعند حمققي 

 :حكم القراءة الشاّذة

قلها  - ا وال يكون هلا حكم اخلرب عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألن  مذهبنا أن القراءة الشاذة ال حيتج 
إلمجاع وإذا مل يثبت قرآ ال يثبت  لتواتر  ا قرآن والقرآن ال يثبت إال  مل ينقلها إال على أ

  ).131-5/130(.  خربا
إلمجاع،  - وال يكون هلا حكم خرب الواحد عند وعند حمققى القراءة الّشاذة ال تثبت قرآ 

 )10/69(  .األصوليني وهللا أعلم
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 ترتيل القراءة واجتناب اهلّذ وهو اإلفراط يف السرعة - 

  ).105- 6/104(. ورد النهي عن اهلذ واحلث على الرتتيل والتدبر وبه قال مجهور العلماء

  

  ]حتزيب القرآن[

وال مث ذوات املئني وهو ما كان يف السورة منها مائة آية السبع الط: أول القرآن: قال العلماء -
  .وّمسي مفصال لقصر سوره وقرب انفصال بعضهن من بعض. وحنوها، مث املثاين، مث املفصل

  . وقد سبق بيان اخلالف يف أول املفصل فقيل من القتال وقيل من احلجرات وقيل من ق  -

)6/106-107.(  

  ]جواز القراءة للمحدث[

.  ءة للمحدث وهذا إمجاع املسلمني وإمنا حترم القراءة على اجلنب واحلائضجتوز القرا -
)6/46(  

. اجلنب لو تدبر القرآن بقلبه من غري حركة لسانه ال يكون قار مرتكبا لقراءة اجلنب احملرمة -
)4/103(  

  

لقرآن[   ]االستشهاد 
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فاطمة وعليّا رضي  وقد ثبت يف الّصحيح من فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم ملا طرق -
.   ونظائر هذا كثرية} وكان االنسان أكثر شئ جدال{: هللا عنهما ّمث انصرف وهو يقول

)3/65)(12/164(      
ت القرآن العزيز وال خالف أنّه جائز -   )17/117(. جيوز االستشهاد 

  

  ] جواز كتابة القرآن[

  )13/42(.  جتوز كتابة القرآن يف األلواح واألكتاف  - 

  

  

  :القرآن وما يتعلق به  فضائل

  :ورد األمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها -
  ).77-6/75(.  وورد احلث على تعاهد القرآن وتالوته واحلذر من تعريضه للنسيان -

لقراءة يف الليل ويف املسجد وال كراهة فيه إذا مل يؤذ أحدا وال تعرض  جيوز رفع الصوت 
ء واإل   )6/76(.  عجاب وحنو ذلكللر

  

  )6/76(. واالستماع للقراءة سنة - 
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لقرآن -    .ويستحّب حتسني الصوت 
لقراءة وترتيلها: قال القاضي  -   .أمجع العلماء على استحباب حتسني الصوت 
ألحلان: قال - فكرهها مالك واجلمهور خلروجها عما جاء القرآن له من : واختلفوا يف القراءة 

 .اخلشوع والتفهم
ألحلان: قال الشافعي يف موضع: قلت - .  ال أكرهها: وقال يف موضع. أكره القراءة 

)6/78-80.(  

  

  : نزول السكينة لقراءة القرآن

ا شيء من خملوقات هللا تعاىل فيه : قد قيل يف معىن السكينة هنا أشياء، املختار منها - أ
  )6/82(.   طمأنينة ورمحة ومعه املالئكة وهللا أعلم

  

  : من فضيلة حافظ القرآن -
لقرآن مع السفرة الكرام الربرة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه " - املاهر 

  "شاق له أجران
وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من األجر أكثر من املاهر : قال القاضي وغريه من العلماء -

كثرية ومل يذكر هذه املنزلة لغريه به، بل املاهر أفضل وأكثر أجرا ألنه مع السفرة وله أجور  
وكيف يلحق به من مل يعنت بكتاب هللا تعاىل وحفظه واتقانه وكثرة تالوته وروايته كاعتنائه 

  .  حىت مهر فيه وهللا أعلم

)6/84-85.(  
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يستحّب قراءة القرآن على أهل الفضل واحلّذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من املقروء 
  .عليه

  )6/85-86.(  
  

  .استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه لالستماع والبكاء عن القراءة والتدبر فضل

 .إىل آخره" قال يل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اقرأ علّي القرآن: "عن عبد هللا قال -
استحباب استماع القراءة واإلصغاء هلا والبكاء : ويف حديث بن مسعود هذا فوائد منها  -

عندها وتدبرها واستحباب طلب القراءة من غريه ليستمع له وهو أبلغ يف التفهم والتدبر من 
  .قراءته بنفسه

  ).88-6/86(  .وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم  -

  

  :القرآن وعلى الذّكرفضل االجتماع على تالوة 

وما اجتمع قوم ىف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا تعاىل ويتدارسونه بينهم إّال نزلت " -
وىف هذا دليل لفضل االجتماع على تالوة القرآن ىف ".  عليهم الّسكينة وغشيتهم الّرمحة

ملسجد يف حتصيل هذه الفضيلة.  املسجد، وهو مذهبنا ومذهب اجلمهور : ويلحق 
ط وحنومها إن شاء هللا تعاىل   ).22- 17/21(.   االجتماع يف مدرسة ور

  

  : فضل قراءة القرآن وسورة البقرة
مسّيتا الزهراوين لنورمها وهدايتهما وعظيم : قالوا"اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران"

  ).90-6/89(.  أجرمها
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 .اآليتني من آخر البقرة فضل الفاحتة وخواتيم سورة البقرة  واحلّث على قراءة -

. معناه كفتاه من قيام الليل: قيل"اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأمها يف ليلة كفتاه"
  ).92-6/91(.   وقيل من اآلفات وحيتمل من اجلميع. وقيل من الشيطان

  

  : فضل سورة الكهف وآية الكرسي -
ت من أول سورة الكهف عصم من الدجال" - رواية من آخر  ويف."من حفظ عشر آ

لدجال . الكهف ت، فمن تدبّرها مل يفتنت  قيل سبب ذلك ما يف أوهلا من العجائب واآل
  .وكذا يف آخرها

هللا ال إله إال هو احلي {قلت " أي آية من كتاب هللا معك أعظم"قال ملسو هيلع هللا ىلص ألّيب بن كعب  -
 . }القيوم

ا أكثر وهو واملختار جواز قول هذه اآلية أو السورة أعظ - م أو أفضل مبعىن أن الثواب املتعلق 
  .معىن احلديث وهللا أعلم

ا أعظم ملا مجعت من أصول األمساء والصفات من : قال العلماء - إمنا متيزت آية الكرسي بكو
اإلهلية والوحدانية واحلياة والعلم وامللك والقدرة واإلرادة، وهذه السبعة أصول األمساء 

  . والصفات وهللا أعلم

)6/92-94.(  

  : فضل قراءة قل هو هللا أحد -
أن القرآن على : قيل معناه: قال املازري: قال القاضي"آنقل هو هللا أحد تعدل ثلث القر " 

متمحضة للصفات، } وقل هو هللا أحد{ثالثة أحناء قصص وأحكام وصفات  تعاىل، 
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ا يضاعف بقدر ثواب قراءة : وقيل. فهي ثلث وجزء من ثالثة أجزاء معناه أّن ثواب قراء
  ).95-6/94(.  ثلث القرآن بغري تضعيف

  

  : املعّوذتني  ب فضل قراءة 

ت أنزلت الليلة مل ير مثلهن قط " - قل أعوذ برب {و} قل أعوذ برب الفلق{أمل تر آ
 :}الناس

 .وفيه بيان عظم فضل هاتني السورتني  -
بتة من أول السورتني بعد البسملة وقد أمجعت األمة على  - وفيه أن لفظة قل من القرآن 

  )6/96(.هذا كله

  

لقرآن ويعلمه  ا فضل من يقول  وفضل من تعلم حكمهمن فقه أو غريه فعمل 
 :وعلمها

حلديث"ال حسد إال يف اثنتني" - ال غبطة حمبوبة إال يف هاتني اخلصلتني وما يف : واملراد 
  .معنامها

  ).98-6/97(.  واحلكمة كّل ما منع من اجلهل وزجر عن القبيح - 

  

لقرآن يف صالة الليل[     ]اجلهر 

ء  -  لقرآن يف الّليل فضيلة إذا مل يكن فيه إيذاء لنائم أو ملصّل أو غريمها وال ر ويف اجلهر 
  )16/61(.    وهللا أعلم
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 ]:يف كم يوم خيتم القرآن[

 ".يف كّل عشرين مثّ قال يف كّل سبع وال تزد: واقرأ القرآن يف كّل شهر مثّ قال" -
: وقد كانت للسلف عادات خمتلفة فيما يقرؤون كل يوم حبسب أحواهلم وأفهامهم ووظائفهم -

م  فكان بعضهم خيتم القرآن يف كل شهر وبعضهم يف عشرين يوما، وبعضهم يف عشرة أ
وبعضهم أو أكثرهم يف سبعة، وكثري منهم يف ثالثة، وكثري يف كل يوم وليلة وبعضهم يف كل 

  .وهو أكثر ما بلغنا .م والليلة ثالث ختمات وبعضهم مثان ختماتوبعضهم يف اليو ليلة، 
واملختار أنه يستكثر منه ما ميكنه الدوام عليه وال يعتاد إال ما يغلب على ظنه الدوام عليه   -

 ).43-8/42(.  يف حال نشاطه وغريه

  

يديهم -  ملصحف إىل أرض الكّفار إذا خيف وقوعه    :الّنهي أن يسافر 
ن للعّلة املذكو  - رة يف احلديث وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته، فإن أمنت هذه العّلة 

يدخل يف جيش املسلمني الظّاهرين عليهم فال كراهة وال منع منه حينئذ لعدم العّلة، هذا هو 
لّنهي . الصحيح وبه قال أبو حنيفة والبخارّي وآخرون وقال مالك ومجاعة من أصحابنا 

  .مطلقا

  ] ت من القرآن يف الّرسائل املوّجهة إليهمجواز كتابة آ[ 

ت، واحلّجة فيه كتاب الّنّيب   - واتفق العلماء على أنّه جيوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آ
  .صّلى هللا عليه وسّلم إىل هرقل

نري اّليت فيها اسم هللا تعاىل : قال القاضي  - لّدراهم والّد وكره مالك وغريه معاملة الكّفار 
 ).14-13/13(  .وذكره سبحانه وتعاىل
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  ]من خصائص القرآن[ - 
ئما ويقظان: "ورد يف حديث قدسيّ  -   ".وأنزلت عليك كتا ال يغسله املاء تقرأه 
ئما ويقظان" - معناه يكون حمفوظا لك يف حاليت الّنوم واليقظة، وقيل : فقال العلماء" تقرأه 

  )17/198(  . تقرأه يف يسر وسهولة

*******************************************************************  

  

  

  

ت    راجع العبادة: القر

*****************************************************************  

  

  :القرض - 

  :اقرتاض احليوان واستحباب توفيته خريا مما عليه

جيوز االقرتاض واالستدانة واقرتض الّنّيب ملسو هيلع هللا ىلص للحاجة، وكان ملسو هيلع هللا ىلص يستعيذ  من املغرم وهو  -
 .الدين
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أنه : ومذهب الشافعي ومالك ومجاهري العلماء من السلف واخللف. وجيوز اقرتاض احليوان  -
جيوز قرض مجيع احليوان إال اجلارية ملن ميلك وطأها، فإنّه ال جيوز وجيوز إقراضها ملن ال ميلك 

  .وطأها كمحارمها واملرأة واخلنثى
عليه، وهذا من السنة ويستحب ملن عليه دين من قرض وغريه أن يرد أجود من اّلذي  -

ومكارم األخالق وليس هو من قرض جّر منفعة فإنه منهّي عنه، ألن املنهي عنه ما كان 
  .مشروطا يف عقد القرض

دة يف األداء عما عليه، وجيوز للمقرض أخذها سواء زاد يف الصفة  - ومذهبنا أنه يستحب الز
ن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر   ).38-11/36(  .أو يف العدد 

****************************************************************  

  

  

  

  :قّرة العني  

ا عن املسرّة ورؤية ما حيّبه اإلنسان ويوافقه: قال أهل الّلغة -   .قرّة العني يعّرب 
إّمنا قيل ذلك ألّن عينه تقّر لبلوغه أمنيته فال يستشرف لشيء فيكون مأخوذا من : قيل  -

  ).20-14/19(.  القرار

****************************************************************  

  

  ]القضاء، العشرة: ذات الصلة: [القرعة
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يصّح اإلقراع يف القسم بني الّزوجات ويف األموال ويف العتق وحنو ذلك ممّا هو مقّرر يف كتب 
  )17/116)(17/103(  )15/209(.  الفقه، وقال به الّشافعّي ومجاهري العلماء

******************************************************************  

  

  

  

  

  

  

  ].الّدية، القصاص، القتل: الّصلةذات : [القسامة  

  ] إثبات القسامة[

حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد األحكام وركن  :قال القاضي -
أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من ، وبه من أركان مصاحل العباد

احلجازيني والّشاميني والكوفّيني وغريهم رمحهم هللا تعاىل، وإن اختلفوا يف  : علماء األمصار
  .كيفية األخذ به

ا  -   .وروي عن مجاعة إبطال القسامة، وأنّه ال حكم هلا وال عمل 

  



316 
 

ا القصاص يف القتل العمد؟[    ]هل جيب 

ا؟ فقال معظم واخ  - ا فيما إذا كان القتل عمدا، هل جيب القصاص  تلف القائلون 
د. جيب، وهو قول الشافعي يف القدمي: احلجازيني ا وأصحاب رسول هللا : قال أبو الز قلنا 

م ألف رجل فما اختلف منهم اثنان   .صلى هللا عليه و سلم متوافرون، إين ألرى أ
ا القصاص وإمنا جتب الدية:  يف أصّح قوليهوقال الكوفيون والشافعي   -   .ال جيب 

  

  ]البدء بيمني املّدعي[

بت من طرق كثرية صحاح ال   - إلبتداء بيمني املّدعي وهو  وجاء يف  احلديث  التصريح 
  .تندفع

الذي أمجعت عليه األئمة قدميا وحديثا أن املدعني يبدؤون يف القسامة، وألّن : قال مالك  -
لّلوثجن   .بة املّدعي صارت قوية 

كّل من مل يوجب القصاص واقتصر على الّدية يبدأ بيمني املّدعى عليهم إال الشافعي : وقال -
  .بقول اجلمهور، أنه يبدأ بيمني املدعي، فإن نكل رّدت على املّدعى عليه: وأمحد، فقاال

  

  ]من حيلف يف القسامة؟[

حيلف الورثة، وجيب : واختلفوا فيمن حيلف يف القسامة، فقال مالك والشافعي واجلمهور  -
  . احلّق حبلفهم مخسني ميينا

لوارث - م إمنا جيوز هلم احللف إذا علموا أو ظنوا ذلك.  اليمني ختتص    .واعلم أ
  .واليمني إمنا تكون على الوارث خاصة ال على غريه من القبيلة -
  .ذكورا كانوا أو إ سواء كان القتل عمدا أو خطأ، هذا مذهب الشافعيوحيلف كل الورثة  -
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  ]:الشبهة املعتربة املوجبة للقسامة[

ا شبهة يغلب   - وأمجع العلماء على أنه ال جيب قصاص وال دية مبجرد الّدعوى حىت تقرتن 
ا   .الظن 

الّلوث من غري بينة : منها: واختلفوا يف هذه الشبهة املعتربة املوجبة للقسامة، وهلا سبع صور  -
ذا قال مالك والليث والشافعي شهادة العدل وحده، : ومن اللوث.  على معاينة القتل، و

 .وكذا قول مجاعة ليسوا عدوال

  

  

  ]وّيل دم املقتول[ 

عند مساع صورة القصة وكيف جرت يسند الكالم إىل الكبري، فإذا أراد حقيقة الّدعوى تكلم  -
  .صاحبها

  ]صحة أميان الكّفار[ 

  .وتصح ميني الكافر والفاسق

  

  ]كم شخص حيلفون عليه؟[

إن اّدعوا على مجاعة حلفوا عليهم وثبتت عليهم الدية على الصحيح : وقال الشافعي  -
  عند الشافعي، وعلى قول أنه جيب القصاص عليهم؛
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  )11/143(.   وإن حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده  -

  

******************************************************************  

  

  .البيوع، العشرة: راجع: القسمة

**************************************************************  

  

  

  ].الفطرة: ذات الّصلة[: قص الشارب

جلانب األمين وهو خمري بني القص  - بنفسه وبني أن يوىل ذلك هو سنة  ويستحب أن يبدأ 
  .غريه حلصول املقصود من غري هتك مروءة وال حرمة خبالف اإلبط والعانة

فاملختار أنه يقص حىت يبدو طرف الشفة وال حيفه من أصله وأما : وأّما حد ما يقصه -

ت  ) 3/149(.  فمعناها احفوا ما طال على الشفتني وهللا أعلم" احفوا الشوارب"روا
)3/151(  

**************************************************************************  
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 ].الّدية، القسامة: ذات الّصلة: [القصاص

  ]:مشروعية القصاص[

 )11/159(. جيب القصاص على اّلذي يقتل املسلم

خليار بني أخذ الدية وبني القتل وأن له إجبار اجلاين : عند الّشافعي وموافقيه - على أن الويل 
  .أّي األمرين شاء ويل القتيل

 .القصاص أو الّدية، وهو أحد القولني للشافعي: القاتل عمدا جيب عليه أحد األمرين -
  )9/129(.   وال جيب القصاص يف غري العمد -

  

  ]حكم استسقاء اجلاين املتعّمد[

أمجع املسلمون على أن من وجب عليه القتل فاستسقى ال مينع املاء قصدا فيجمع عليه 
ن   )11/153(    .عذا

ملرأة[   ]:قتل الّرجل 

ملرأة، وهو إمجاع من يعتد به -   )11/158(.   يقتل الرجل 
ويثبت القصاص بني الرجل واملرأة، وهو مذهب مجاهري العلماء من الصحابة والتابعني فمن  - 

ا مما يقبل القصاص: بعدهم   )11/164(.  يف ثبوت القصاص بينهما يف النفس وفيما دو

  

حلجر وغريه من احملّددات واملثقالت  ثبوت   القصاص يف القتل 
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لّسيف، وإن قتل . اجلاين عمدا يقتل قصاصا على الّصفة اليت قتل - فإن قتل بسيف قتل هو 
  .حبجر أو خشب أو حنومها قتل مبثله

حملددات، وهذا مذهب الشافعي ومالك   - ملثقالت وال خيتص  ويثبت القصاص يف القتل 
  )11/158(.  وأمحد ومجاهري العلماء

  

  ] قتل شبه العمد هل يكون فيه القصاص؟[  - 
ن قتل مبا ال يقصد به القتل غالبا فتعمد القتل به كالعصا  - إذا كانت اجلناية شبه عمد 

لبندقة وحنوها، فقال الشافعي ومجاهري العلماء من الصحابة والسوط واللطمة والقضيب وا
  )11/159(.  وهللا أعلم. ال قصاص فيه: والتابعني فمن بعدهم

  

لّتهمة؟[ -    ]هل يثبت القتل 
جيوز سؤال اجلريح من جرحك؟ وفائدة السؤال أن يعرف املّتهم ليطالب، فإن أقّر ثبت عليه  -

روح، هذا مذهبنا  القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع ميينه وال يلزمه شيء مبجّرد قول ا
  .ومذهب اجلماهري

)11/159(  

  

لّسّم يوجب القصاص[   ).179-14/178(]    القتل 

  

  ]حكم من قتل من زىن بزوجته[
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مرأته، فقال مجهورهم - ال يقبل : وقد اختلف العلماء فيمن قتل رجال وزعم أنه وجده قد زىن 
  .ن تقوم بذلك بينه أو يعرتف به ورثة القتيلقوله، بل يلزمه القصاص إال أ

  .أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزىن ويكون القتيل حمصنا: والبينة  -
  )10/121(.   وأما فيما بينه وبني هللا تعاىل فإن كان صادقا فال شيء عليه  - 

  

  :إثبات القصاص يف األسنان وما يف معناها  

ليه إذا أقّلها، كلها فإن كسر بعضها ففيه ويف كسر سائر العظام جيب القصاص يف السّن وهو جممع ع
  ).163-11/162)(11/164(. خالف مشهور للعلماء، واألكثرون على أنه ال قصاص وهللا أعلم

  

لقتل ومتكني ويل القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه -    :صّحة اإلقرار 
وجيوز العفو بعد بلوغ األمر إىل . ويشرع سؤال احلاكم وغريه الويل عن العفو عن اجلاين  -

  .احلاكم
  )11/173(. ويقبل اإلقرار بقتل العمد. وجيوز أخذ الدية يف قتل العمد -
  )11/163(. وتستّحب الشفاعة يف العفو )11/163(ويستحّب العفو عن القصاص؛  -
  )11/163(.  واخلرية يف القصاص والدية إىل مستحّقه ال إىل املستحّق عليه  -

  

  ]:إن اقتص الوّيل فال فرق بينه وبني اجلاين[

ويله". إن قتله فهو مثله"لقوله صلى هللا عليه وسّلم   أنه مثله يف أنه ال : فالصحيح يف 
ف ما لو عفى عنه فإنه كان فضل وال منة ألحدمها على اآلخر، ألنه استوىف حّقه منه، خبال

  )11/173(له الفضل واملنة وجزيل ثواب اآلخرة ومجيل الثناء يف الدنيا؛ 
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  ]هل القصاص يربئ القاتل يف الدنيا واآلخرة؟[

لكلية وإّن كفرها يبنه وبني هللا تعاىل  : قال القاضي  قتل القصاص ال يكفر ذنب القاتل 
  )11/175(.  ويبقى حق املقتول وهللا أعلم كما جاء يف احلديث اآلخر، فهو كفارة له

  

  ]ال يقتص من املرأة احلامل حىت تضع وتفطم[

.   من وجب عليها قصاص وهي حامل ال يقتص منها حىت تضع وهذا جممع عليه
)11/201(  

************************************************************************  

  

  .الصالة: راجع: قصر الصالة  

************************************************************************  

  

 .]شهود، اليمني: ذات الصلة: [القضاء

القضاء يف األصل إحكام الشيء والفراغ منه، ويكون القضاء : قال الزهري رمحه هللا تعاىل
  )12/2(  .وّمسي احلاكم قاضيا ألنه ميضي األحكام وحيكمها.  إمضاء احلكم
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  ]األحكام على ما يظهر[

لظّواهر، وهللا يتوّىل الّسرائر: والقاعدة املعروفة يف الفقه واألصول .   أّن األحكام يعمل فيها 
)2/107( 

 :أخذ األجرة على القضاء

وجيوز أخذ العوض على أعمال املسلمني سواء كانت لدين أو لدنيا كالقضاء واحلسبة وغريمها 
  .  وهللا أعلم

)7/137(  

  

 ]:االجتناب عن القضاء بغري علم[

ا حىت يعلمه : القاعدة املشهورة - أن القاضي واملفيت إذا مل يعلم حكم املسألة أمسك عن جوا
  )8/78(.   أو يظنه بشرطه

  )11/216(.  يستحّب مشاورة القاضي واملفيت أصحابه وحاضري جملسه يف األحكام -
العدول لتقوى حجته يف إقامة احلّق وقمع  ويستشهد اإلمام على ما يقوله حبضرة اخلصمني -

  )12/74(.   اخلصم وهللا أعلم

  )11/148(. احلكم بني املسلم والكافر يكون حبكم اإلسالم

  

  :كراهة قضاء القاضي وهو غضبان  

  .ورد الّنهي عن القضاء يف حال الغضب -
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لغضب كّل حال خيرج احلاكم فيها عن سداد الّنظر واستقامة : قال العلماء  - ويلتحق 
  )12/15(.  ويكره له القضاء فيها خوفا من الغلط، فإن قضى فيها صّح قضاؤه.... احلال

فذ، لكن يكره ذلك يف حّقنا، وال يكره يف حّق  - جتوز الفتوى واحلكم يف حال الغضب وهو 
.  ليه وسّلم، ألنه ال خياف عليه يف الغضب ما خياف علينا، وهللا أعلمالّنّيب صّلى هللا ع

)12/24(  
  )12/64(.   جيوز القضاء يف حال الغضب وينفذ، والّنهي للتنزيه ال للتحرمي -

  

  :استحباب إصالح احلاكم بني اخلصمني 

  )12/19(.  والقاضي يستحّب له اإلصالح بني املتنازعني كما يستحّب لغريه -
أحد اخلصمني لصاحبه إنه ظامل أو فاجر أو حنوه يف حال اخلصومة حيتمل ذلك  وإذا قال - 

  ).163-2/162(. منه
ام -  ن ال يعاقب واحد منهما وإن علمنا كذب أحدمها على اإل .  واخلصمان املتكاذ

)10/126(  

  

  ]من طرق إثبات احلقّ [ 

  .ورد اإلغالظ على اجلناة وربطهم وإحضارهم إىل وّيل األمر -
املّدعى عليه عن جواب الّدعوى فلعّله يقّر فيستغين املدعي والقاضي عن التعب يف ويسأل  -

لّظنّ  لبينة حكم  إلقرار حكم بيقني، و .  إحضار الّشهود وتعديلهم، وألن احلكم 
)11/173(  

  .ال يقبل قول اإلنسان فيما يّدعيه مبجّرد دعواه، بل حيتاج إىل بيّنة أو تصديق املّدعى عليه -
  .فإن طلب ميني املّدعى عليه فله ذلك  -
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  )2/162(.  واملّدعى عليه يلزمه اليمني إذا مل يقرّ  -

  

  :وجوب احلكم بشاهد وميني

  .جيوز القضاء بشاهد وميني -
يقضي : وقال مجهور علماء اإلسالم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء األمصار -

  )12/4(.   األموال بشاهد وميني املّدعي يف األموال وما يقصد به

  

  )2/162(.  صاحب اليد أوىل من أجنّيب يّدعى عليه - 
  )2/162(.  والبّينة تقّدم على اليد ويقضى لصاحبها بغري ميني - 

  

  ]احلكم على الغائب[

  )11/148(. جيوز احلكم على الغائب ومساع الدعوى يف الدماء من غري حضور اخلصم -
: وقال الّشافعّي واجلمهور. أصحابنا وغريهمجيوز القضاء على الغائب عند مجاعات من  -

  .يقضي عليه يف حقوق اآلدميني، وال يقضي يف حدود هللا تعاىل
. وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مسترتا  ال يقدر عليه أو متعذرا -

)12/8(  

  

  ]هل حيكم القاضي بعلمه؟[
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مورثه مات وال وارث له سوى هذا املّدعى  والوارث إذا اّدعى شيئا ملورثه وعلم احلاكم أنّ  -
  )2/163(.  جاز له احلكم به، ومل يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك

  :حكم احلاكم ال يغّري الباطن

أن حكم احلاكم ال حييل الباطن وال حيّل حراما، : مذهب الشافعي ومجاهري علماء اإلسالم -
 حيّل للمحكوم له ذلك املال، ولو فإذا شهد شاهدا زور إلنسان مبال فحكم به احلاكم مل

لّزور أنه طّلق امرأته مل حيّل  ما، وإن شهدا  شهدا عليه بقتل مل حيّل للويل قتله مع علمه بكذ
لطالق ما أن يتزوجها بعد حكم القاضي  )  2/162(  )12/6(.  ملن علم بكذ

)10/40)  (2/50(  
  ).7-12/6(. وهللا أعلم. ومال الذمي واملعاهد واملرتّد يف هذا كمال املسلم -

ا   )2/162(. وميني الفاجر املّدعى عليه تقبل كيمني العدل وتسقط عنه املطالبة 

  

خذ من ماله قدر حّقه بغري  -  ومن له على غريه حّق وهو عاجز عن استيفائه جيوز له أن 
  )12/7(. إذنه، وهذا مذهبنا

  

  :بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ

  ".احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجرإذا حكم " -
أمجع املسلمون على أّن هذا احلديث يف حاكم عامل أهل للحكم، فإن أصاب : قال العلماء  -

جتهاده: فله أجران صابته، وإن أخطأ فله أجر  جتهاده وأجر    .أجر 
هل للحكم فال حيّل له : قالوا - احلكم، فإن حكم فال أجر له، بل هو آمث وال فأما من ليس 

ينفذ حكمه، سواء وافق احلّق أم ال، ألّن إصابته اتّفاقية ليست صادرة عن أصل شرعّي، 
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فهو عاص يف مجيع أحكامه، سواء وافق الصواب أم ال، وهي مردودة كلها وال يعذر يف شئ 
  ).14- 12/13(.من ذلك

  

ت األم   :ورنقض األحكام الباطلة ورّد حمد

من عمل عمال ليس : "ويف الرواية الثّانية". من أحدث يف أمر هذا ماليس منه فهو ردّ "  -
وهذا احلديث ممّا ينبغي حفظه واستعماله يف إبطال املنكرات ". عليه أمر فهو رد

  )12/16(.  وإشاعة االستدالل به

    

  ]احلكم بني الكّفار إذا حتاكموا إلينا[

  )11/208(.  الكّفار إذا حتاكموا إلينا حكم القاضي بينهم حبكم شرعنا

  

  ]القاضي ال حيكم لنفسه وال ملن ال جيوز شهادته له[

وقد أمجع العلماء على أّن القاضي ال يقضي لنفسه وال ملن ال جيوز : قال القاضي عياض
  )15/84(. شهادته له

  

  ]استخدام القرعة يف الّتمييز بني املشتبهات[

  .وال معىن لقول من رّدها: استعماهلا كاإلمجاع، قال: قال ابن املنذر -
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ر: قال ابن املنذر وغريه - ا لآل   )17/103(.  القياس تركها، لكن عملنا 

****************************************************************  

  

  

  

  

  

  

  ]االستجمار، االستطابةالذّكر، الطهارة، : ذات الصلة: [قضاء احلاجة

  :معىن الغائط

وأصل الغائط املطمئن من األرض مث صار عبارة عن اخلارج املعروف من دبر : الغائط -
  . اآلدمى

)3/154(  

ويستحّب االستتار عند قضاء احلاجة حبائط أو هدف أو وهدة أو حنو ذلك حبيث يغيب  -
  )4/35(.   مجيع شخص اإلنسان عن أعني الناظرين وهذه سنة متأكده
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لبول والغائط   :استقبال القبلة 

لبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب، : وأما النهى عن االستقبال للقبلة 
لبول : أحدها مذهب مالك والشافعى رمحهما هللا تعاىل انه حيرم استقبال القبلة ىف الصحراء 

  )3/154(.    والغائط وال حيرم ذلك ىف البنيان

  

  ]س يف استقبال غري القبلةال [

قال العلماء هذا خطاب ألهل املدينة ومن ىف معناهم "  ولكن شرقوا أو غربوا"قال صلى هللا عليه و سلم 
  )3/157(.    حبيث إذا شرق أو غرب ال يستقبل الكعبة وال يستدبرها

  

لباب  : مسائل تتعّلق 

ر يف البنيان إذا كان قريبا من  املختار عند أصحابنا أنه امنا جيوز االستقبال: األوىل - واالستد
ا، وبشرط آخر وهو  ساتر من جدران وحنوها من حيث يكون بينه وبينه ثالثة أذرع فما دو

خرة الّرحل وهي حنو ثلثي  أن يكون احلائل مرتفعا حبيث يسرت أسافل اإلنسان وقّدروه 
  .ذراع

  .ور زال التحرميقالوا ولو كان يف الصحراء وتسرت بشئ على الشرط املذك -

ر قال مجاعة من أصحابنا هو مكروه ومل : املسألة الثانية حيث جّوز االستقبال واالستد
يذكر اجلمهور الكراهة واملختار أنه لو كان عليه مشقة يف تكلف التحرف عن القبلة فال  
اهة كراهة وإن مل تكن مشقة فاألوىل جتنبه للخروج من خالف العلماء وال تطلق عليه الكر 

  .لألحاديث الصحيحة فيه
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جيوز اجلماع مستقبل القبلة ىف الصحراء والبنيان هذا مذهبنا ومذهب أىب  :املسألة الثالثة
  .حنيفة وأمحد وداود الظاهرى

لبول والغائط لكن يكره: املسألة الرابعة  ره    .ال حيرم استقبال بيت املقدس وال استد

رها حال خروج البول والغائط مث أراد إذا جتنب استقبال ا: املسألة اخلامسة  لقبلة واستد
ر حال االستنجاء جاز وهللا أعلم   ).156-3/155(.  االستقبال أو االستد

  

  :البول قائما

  ....".كنت مع النيب صلى هللا عليه و سلم فانتهى إىل سباطة قوم فبال قائما"  -
بتوقد روي يف النهى عن البول قائما أحاديث ال تثبت ولكن حد - -يث عائشة هذا 

من حّدثكم أّن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم كان يبول قائما فال : " -يقصد هذا احلديث
يكره البول قائما إال لعذر وهى كراهة : فلهذا قال العلماء". تصّدقوه ما كان يبول إال قاعدا

  ).166-3/165(.  تنزيه ال حترمي
ئل إذا كان قائما فإذا كان قاعدا فالسنة اإلبعاد من السنة القرب من البا: قال بعض العلماء -

  )3/167(.  عنه وهللا تعاىل أعلم

  

  ]اختاذ الصحابة الكنف[

  ".وخرجت مع أّم مسطح قبل املناصع قبل أن نّتخذ الكنف: "قالت عائشة  -
  .فبفتحها، وهي مواضع خارج املدينة كانوا يتربزون فيها: وأّما املناصع -
  )17/106(.   الساتر مطلقا: الكنيف: ّلغةقال أهل ال -
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  : الدليل على جناسة البول ووجوب االسترباء منه 

ن يف القرب ". كان ال يستنزه عن البول أو من البول "أما أحدمها : قال يف الَّذين يعّذ
  ).202-3/201(.وفيه جناسة األبوال

  

  ]:من آداب قضاء احلاجة[

  ]احلاجة احلذر من موجبات اللعن عند قضاء[

ى عنه " .الذى يتخّلى يف طريق الّناس أو يف ظّلهم :ومنها - فمعناه يتغوط ىف موضع مير به الناس وما 
  )3/161(.ىف الظل والطريق ملا فيه من ايذاء املسلمني بتنجيس من مير به ونتنه واستقذاره وهللا أعلم

 

  :من مل يرّد السالم وهو يبول - 
 .جوا وهذا متفق عليهاملسلِّم يف هذا احلال اليستحق  -
ويكره أن يسلم على املشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فان سلم عليه كره : قال أصحابنا - 

 .له رد السالم

  

  ]كراهة الذكر[

ويكره للقاعد على قضاء احلاجة أن يذكر هللا تعاىل بشيء من األذكار قالوا فال : قالوا  -
يسبح وال يهّلل وال يرّد الّسالم وال يشّمت العاطس وال حيمد هللا تعاىل إذا عطس وال يقول 
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وإذا عطس يف هذه األحوال حيمد هللا تعاىل يف نفسه وال حيرك به ..... مثل ما يقول املؤذن
 .هلسان

  ]كراهة الكالم[

ي نوع كان من أنواع الكالم ويستثىن من هذا كله  وكذلك يكره الكالم على قضاء احلاجة 
موضع الضرورة كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع يف بئر أو رأى حية أو عقر أو غري ذلك يقصد 

  )4/65(.  إنسا أو حنو ذلك فإن الكالم يف هذه املواضع ليس مبكروه بل هو واجب

********************************************************************  

  

قضاء : [الصلوات النوافل .قضاء الّصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها: قضاء الفوائت
  ].الّرواتب

****************************************************************  

  

  :القلب

اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كّله وإذا فسدت فسد اجلسد كّله أال وإّن يف " -
قي اجلسد مع أن صالح اجلسد : قالوا". أال وهي القلب لنسبة إىل  املراد تصغري القلب 

بعان للقلب ويف هذا احلديث التأكيد على السعي يف صالح القلب ومحايته من . وفساده 
  .الفساد
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  ]الّدماغهل العقل يف القلب أم يف [

ذا احلديث على أن العقل يف القلب ال يف الرأس وهذا مذهب أصحابنا ومجاهري   - واحتج 
بعا للقلب، مع أن . املتكلمني فإنّه صلى هللا عليه و سلم جعل صالح اجلسد وفساده 

بعا للقلب، فعلم أنه ليس حمال للعقل .  الدماغ من مجلة اجلسد، فيكون صالحه وفساده 
)11/28-29(.  

*******************************************************************  

  

  

  :القنوت

مذهب الشافعي رمحه هللا أن القنوت مسنون يف صالة الصبح دائما، وأما غريها فله فيه   -
 :ثالثة أقوال

ء وعطش وضرر ظاهر يف املسلمني  - زلة كعدّو وقحط وو الّصحيح املشهور أنه إن نزلت 
 .ذلك قنتوا يف مجيع الّصلوات املكتوبة وإّال فالوحنو 

لقنوت يف : وحمل القنوت - بعد رفع الرأس من الركوع يف الركعة األخرية، ويف استحباب اجلهر 
  .جيهر: الصالة اجلهرية وجهان أصحهما

  .ويستحب رفع اليدين فيه، وال ميسح الوجه، وقيل يستحب مسحه  -
  .كراهة مسح الصدر  ال يرفع اليد، واتفقوا على: وقيل  -
  .والصحيح أنه ال يتعني فيه دعاء خمصوص بل حيصل بكل دعاء  -
لدعاء املشهور : وفيه وجه  - إىل آخره، " اللهم اهدين فيمن هديت"أنه ال حيصل اال 

  .والصحيح أن هذا مستحب ال شرط
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وذهب أبو حنيفة وأمحد وآخرون إىل أنه ال  ولو ترك القنوت يف الّصبح سجد للسهو،  - 
 ). 177-5/176(.قنوت يف الصبح

  )6/217(:  وانظر أيضا مشروعية رفع اليدين يف القنوت - 

  

****************************************************************  

  

  

  

  :القياس

  )8/26()  11/216)   (1/212)  (14/212(.  يصّح القياس وجيوز العمل به -
م -   .جيوز القياس وهو مذهب العلماء كافة ومل خيالف فيه اال أهل الظاهر وال يعتد 
وأما املنقول عن التابعني وحنوهم من ذم القياس فليس املراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء   -

تهدون   )7/92(. ا
. ملسألة الّنزاعوقاس عمر على رعي العدوتني لكونه واضحا ال ينازع فيه أحد مع مساواته  -

)14/211(  
ألشباه وضرب األمثال -   )10/134(  .ورد إثبات القياس واالعتبار 
  )7/92(. اختلف األصوليون يف العمل به:  قياس العكس -

*************************************************************************  
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  ]النسب: ذات الصلة: [القيافة

حلاق القائف الولد    :العمل 

فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق، : واختلف العلماء يف العمل بقول القائف  -
  .وأثبته الشافعي ومجاهري العلماء

لقائف على أنه يشرتط فيه العدالة -   .واتفق القائلون 
  .واختلفوا يف أنه هل يكتفى بواحد؟ واألصّح عند أصحابنا االكتفاء بواحد  -
  .واختلف أصحابنا يف اختصاصه ببىن مدجل، واألصّح أنه ال خيتص  -
ذا جمّر  -   .واتفقوا على أنّه يشرتط أن يكون خبريا 
لقائف على أنه إمنا يكون فيما أشكل من وطئني حمرتمني كاملشرتى والبائع   - واتفق القائلون 

لد لستة أشهر فصاعدا من وطء يطآن اجلارية املبيعة يف طهر قبل االسترباء من األول فتأيت بو 
  .الثّاين، ولدون أربع سنني من وطء األول

حدمها حلق به، فإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد   - وإذا رجعنا إىل القائف فأحلقه 
  .حىت يبلغ فينتسب إىل من مييل إليه منهما

ما، فمذهب عمر بن اخلطاب ومالك والشافعي أنه يرتكه يبلغ  - فينتسب إىل من  وإن أحلقه 
  .مييل إليه منهما

لرجلني املتنازعني فيه،   - واختلف النافون للقائف يف الولد املتنازع فيه، فقال أبو حنيفة يلحق 
ما، وقال أبو يوسف ودمحم ن حلق  مرأة : ولو تنازع فيه امرأ لرجلني وال يلحق إال  يلحق 

  .واحدة
  ).42-10/40(.  إسحاق يقرع بينهما: وقال  -

*****************************************************************  

  

  :القيام للّسادة
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  .يستحّب القيام للّسادة عند مجاهري العلماء -
وليس هذا من القيام املنهي عنه وإمنا ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالس : قال القاضي  -

  .وميثلون قياما طول جلوسه
الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث ومل يصح يف النهي القيام للقادم من أهل : قلت  -

عنه شيء صريح، وقد مجعت كل ذلك مع كالم العلماء عليه يف جزء وأجبت فيه عما توهم 
  ).113-17/112)  (12/93(.   الّنهي عنه، وهللا أعلم

  

************************************************************************  

  .راجع صالة الليل يف قسم الصالة: رمضانقيام 

*******************************************************************  

  

  ]الساعة، الصراط، امليزان، الفتنة، اجلّنة، جهّنم: ذات الصلة: [القيامة

  ]من أهوال القيامة[

الّداعي وينفذهم  جيمع هللا يوم القيامة األّولني واآلخرين يف صعيد واحد فيسمعهم" -
  ".البصر
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قال صاحب    "ينفذهم البصر"وأما .  فهو األرض الواسعة املستوية "الّصعيد"أّما  -
م الّناظر ال خيفى عليه منهم شيء الستواء األرض، أي ليس : معناه 24:املطالع أنّه حييط 

 ).67-3/66(. فيها ما يسترت به أحد عن الناظرين

  

  ".أنصاف أذنيهيقوم أحدهم يف رشحه إىل "   -

  )17/195(.  وسبب كثرة العرق تراكم األهوال ودنّو الشمس من رؤسهم وزمحة بعضهم بعضا  

  

  ]من مشاهد يوم القيامة[

". إىل قوله مثّ يهّزهن -إّن هللا ميسك الّسماوات على أصبع واألرضني على أصبع"
)17/129(  

خذهّن بيده " ". اليمىن مثّ يطوي األرضني بشمالهيطوي هللا الّسماوات يوم القيامة مثّ 
)17/131(  

    

  ]صفة األرض يوم القيامة[  

                                                           
ا يف غريب احلديث،  مطالع األنوار على24 ر فيما استغلق من كتاب املوطأ ومسلم والبخاري وإيضاح مبهم لغا صحاح اآل

ر للقاضي عياض : واختصره من كتاب.هـــ569: املتوىف سنة. البن قرقول إبراهيم بن السيف مشارق األنوار على صحاح اآل

  .هــ544: بن موسى اليحصيب املتوىف سنة
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  ".حيشر النّاس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة الّنقّي ليس فيها علم ألحد" -
بفتح النون وكسر القاف وتشديد : والّنقيّ .  بيضاء إىل محرة: لعني املهملة واملدّ : العفراء  -

  .حلورّي، وهو الّدرمك، وهو األرض اجلّيدةهو الّدقيق ا: الياء
  )17/134(.  كأّن النّار غّريت بياض وجه األرض إىل احلمرة: قال القاضي  -
تكون األرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها اجلّبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته يف " -

  ".الّسفر نزال ألهل اجلنة
  .ان الزّاي، وهو ما يعّد للّضيف عند نزولهفبضّم الّنون والزّاي وجيوز إسك: أّما الّنزل  -
ا ليست منبسطة كالّرقاقة : ويتكفأها بيديه - أي مييلها من يد إىل يد حّىت جتتمع وتستوي، ألّ

  .وحنوها
أّن هللا تعاىل جيعل األرض كالظّلمة والّرغيف العظيم ويكون ذلك طعاما نزال : ومعىن احلديث -

  )17/135(.  ألهل اجلّنة وهللا على كّل شيء قدير

  

  

  :إثبات احلساب

  .استقصي عليه: معىن نوقش. "من نوقش احلساب يوم القيامة عّذب" -
أّن الّتقصري غالب يف العباد، فمن استقصي عليه ومل يسامح هلك ودخل النّار، : ومعناه -

  ).209-17/208(.  ولكّن هللا تعاىل يعفو ويغفر ما دون الشرك ملن يشاء

    

**************************************************************  
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  :القرياط

  )16/97(.   القرياط جزء من أجزاء الّدينار والّدرهم وغريمها: قال العلماء 

************************************************** 

 

  

  

  

  

  

 

  حرف الكاف

***********************************************************************  

  :الكرب

  :حترمي الكرب وبيانه

  ".اليدخل اجلّنة من يف قلبه مثقال ذرّة من كرب" -
 .أنّه ال يدخل اجلّنة دون جمازاة إن جازاه: ما اختاره القاضي عياض وغريه من احملّققني: الظّاهر -
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)2/89-91.(  

ء رداؤه فمن ينازعين عّذبته"  :يحديث قدس -   ".العّز إزاره والكرب
  ).174-16/173(. وهذا وعيد شديد يف الكرب مصرّح بتحرميه -

********************************************************************  

  

  

  

  

  

الزينة، احليوان، العصمة،  اللعن، الظلم، الغيبة، القتل، الكفر، األخالق، : ذات الصلة: [الكبرية

  ]التوبة

  :الّشرك أقبح الّذنوب وبيان أعظمها بعده -
  .أكرب املعاصي الّشرك، وهذا ظاهر ال خفاء فيه -
أكرب الكبائر بعد الشرك القتل، وكذا نّص عليه : والقتل بغري حّق يليه، وكذلك قال أصحابنا  -

  .الّشافعي  يف كتاب الّشهادات من خمتصر املزين
ا ما سوامها من الزىن والّلواط وعقوق الوالدين والّسحر وقذف احملصنات والفرار يوم الّزحف وأمّ   -

ا مراتبها، وخيتلف أمرها  وآكل الر وغري ذلك من الكبائر، فلها تفاصيل وأحكام تعرف 
  .ختالف األحوال واملفاسد املرتبة عليها
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ا أكرب الكبائر كان املراد من أكرب الكبائر، كما تقّدم يف أفضل األعمال  - ّ وإن جاء ىف موضع أ
  ).81-2/79(.  وهللا أعلم

  

  ]حّد الكبرية[

 .إىل انقسام املعاصي إىل صغائر وكبائر: وذهب اجلماهري من الّسلف واخللف من مجيع الّطوائف -
كّل ذنب ختمه هللا تعاىل بنار أو غضب : الكبائر :وروي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنّه قال -

 .أو لعنة أو عذاب، وحنو هذا عن احلسن البصريّ 
  :مثّ هلا أمارات، منها: وقال الّشيخ اإلمام أبو عمرو بن الّصالح رمحه هللا ىف فتاويه -
لنّار وحنوها يف الكتاب أو الّسّنة؛: ، ومنهاإجياب احلد - لعذاب    اإليعاد عليها 
لفسق نّصا؛ :ومنها  -   وصف فاعلها 
  .الّلعن كلعن هللا سبحانه وتعاىل من غّري منار األرض: ومنها  -
واإلصرار على الصغرية جيعلها كبرية، وروي عن عمر وابن عباس وغريمها : قال العلماء رمحهم هللا -

  ).87-2/84(".  ال كبرية مع استغفار وال صغرية مع إصرار: "رضى هللا عنهم

  

  ]عدد حمصور؟هل للكبائر [ 

  .وال احنصار للكبائر يف عدد مذكور: قال العلماء رمحهم هللا  -
هي إىل : أنّه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال :وقد جاء عن ابن عبّاس رضى هللا عنهما  - 

  )2/84(.  سبعني، ويروى إىل سبعمائة أقرب

  

  ]قتل البهائم ظلما من الكبائر[ - 
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  .أى بسبب هرة" امرأة تعّذب يف هرة هلا ربطتهافرأيت فيها "قال صلى هللا عليه و سلم  -
ا ربطتها وأصرت على ذلك  - ا عذبت بسبب اهلرة وهو كبرية أل الصواب املصرح به يف احلديث أ

  ).208-6/207(.  حىت ماتت واإلصرار على الصغرية جيعلها كبرية

  )7/75(. الزىن والسرقة من أفحش الكبائر 

  ]ر؟هل صاحب الكبرية خيلد يف الّنا[

م إن دخلوها أخرجوا منها وختم : مذهب أهل الّسّنة -  ّ لّنار، وأ أّن أصحاب الكبائر ال يقطع هلم 
خللود يف اجلنة   )7/75() 1/69) (2/97(.  هلم 

  

  

  

  ]حترمي االّدعاء مبا ليس له[ - 
ليس على هدينا ومجيل طريقتنا، كما : معناه: فقال العلماء". ومن اّدعى ما ليس هلفليس مّنا" -

  .لست مّين : يقول الّرجل البنه
  )2/50(. حترمي دعوى ما ليس له يف كّل شيء، سواء تعّلق به حّق لغريه أم ال: ويف هذا احلديث -

  ]كبائر متعّددة[

حللف الكاذب" -   ".املسبل واملّنان واملنّفق سلعته 
  ".شيخ زان وملك كّذاب وعائل مستكرب"  -
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لفالة مينعه من ابن ا"  - يع رجال بسلعة بعد العصر رجل على فضل ماء  لّسبيل، ورجل 
يع إماما ال يبايعه  فحلف له  ألخذها بكذا وكذا فصّدقه، وهو على غري ذلك، ورجل 

  ".إّال لدنيا، فإن أعطاه منها وىف وإن مل يعطه منها مل يف

  

  

  ]الّشيخ الّزاين ومن ذكر معه[  - 

الّشيخ الزّاين وامللك الكّذاب والعائل املستكرب : وأّما ختصيصه صّلى هللا عليه وسّلم يف الّرواية األخرى 
أّن كل واحد منهم التزم املعصية املذكورة مع بعدها منه، وعدم : سببه: لوعيد املذكور، فقال القاضي عياض

ذنب، لكن ملا مل يكن إىل هذه املعاصى ضرورته إليها، وضعف دواعيها عنده، وإن كان ال يعذر أحد ب
ضرورة مزعجة وال دواعي متعادة أشبه إقدامهم عليها املعاندة واالستخفاف حبق هللا تعاىل، وقصد معصيته، 

  ال حلاجة غريها؛

  ]مانع فضل املاء ومن ذكر معه[ 

حملتاج، وال شّك يف فمنهم رجل منع فضل املاء من ابن الّسبيل ا: وأّما الثّالثة يف الّرواية األخرية  -
غلظ حترمي ما فعل وشّدة قبحه، فإذا كان من مينع فضل املاء املاشية عاصيا، فكيف مبن مينعه 

 .اآلدمي احملرتم؟ فإن الكالم فيه
  .فلو كان ابن السبيل غري حمرتم كاحلريب واملرتد مل جيب بذل املاء له  -

  

  ]احلالف كاذ بعد العصر[
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فمستحق هذا الوعيد، وخّص ما بعد العصر لشرفه، بسبب : صروأما احلالف كاذ بعد الع  -
  .اجتماع مالئكة الّليل والّنهار وغري ذلك

فمستحّق هذا الوعيد لغّشه املسلمني :وأّما مبايع اإلمام على الوجه املذكور ]املبايع اخلّداع[
.  وهللا أعلموإمامهم، وتسّببه إىل الفنت بينهم بنكثه بيعته، ال سيما إن كان ممن يقتدى به 

)2/112-118.(  

  

  ]إمكان صدور الكبرية من ذوي املروءات[ - 
  ".وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري هللا: "قال ملسو هيلع هللا ىلص لعائشة  -
  )17/111(.   إن كنت فعلت ذنبا وليس ذلك لك بعادة وهذا أصل الّلمم: معناه  -

  

  

  

  :وسّلم من الّريبةبراءة حرم الّنّيب صّلى هللا عليه  -
ّم ولده صّلى هللا عليه وسّلم فأمر عليّا  أن يذهب يضرب عنقه "  - أّن رجال كان يّتهم 

فرتكه   ".فذهب فوجده يغتسل يف ركي وهو البئر فرآه جمبو
ل: قيل  - ّزىن، لعّله  كان منافقا ومستحّقا للقتل بطريق آخر، وجعل هذا حمرّكا لقتله بنفاقه وغريه ال 

لّزىن وقد علم انتفاء الّزىن وهللا أعلم .   وكّف عنه علّي رضى هللا عنه اعتمادا على أّن القتل 
)17/118-119.(  

**********************************************************************  
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  :الكتابة

  ]هل كتب الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم بيده شيئا؟[

ا فمحاها وكتب: "عليه وسلم قال صّلى هللا - ا فأراه مكا   ".ابن عبد هللا: أرين مكا
ذا اللفظ بعض النّاس على أّن الّنّيب صّلى هللا : قال القاضي عياض رضي هللا تعاىل عنه  - احتج 

  .عليه وسّلم كتب ذلك بيده على ظاهر هذا اللفظ
 ...إن هللا تعاىل أجرى ذلك على يده: قال أصحاب هذا املذهب -
ألّمّية: قالوا  -   )12/137(.   وهذا ال يقدح يف وصفه 

  

  ]فوائد مأخوذة من مكاتبة النّيب صلى هللا عليه وسّلم امللوك[ 

  .وجوب العمل خبرب الواحد وإّال فلم يكن يف بعثه مع دحية فائدة، وهذا إمجاع من يعتد به: منها -
  .وإن كان املبعوث إليه كافرا، ببسم هللا الرمحن الرحيماستحباب تصدير الكتاب : ومنها  -
آلية واآليتني وحنومها، وأن يبعث بذلك إىل الكّفار : ومنها - أنّه جيوز أن يسافر إىل أرض العدّو 

لقرآن إىل أرض العدّو أي ى عن املسافرة  بكّله أو جبملة منه، وذلك أيضا حممول على : وإّمنا 
  .ما إذا خيف وقوعه يف أيدي الكفار

ت يسرية مع غري القرآنأنّه : ومنها  -   .جيوز للمحدث والكافر مّس آية أو آ
  ]بدأ الكاتب بنفسه؟[  - 
من زيد إىل : أّن الّسّنة يف املكاتبة والرسائل بني الّناس أن يبدأ الكاتب بنفسه، فيقول: ومنها  -

  .عمرو، وهذه مسألة خمتلف فيها

  ]االعتدال يف األلفاظ[ 
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الّتوقي يف املكاتبة واستعمال الورع فيها، فال يفرط وال يفّرط، وهلذا قال الّنّيب صلى هللا : ومنها  -
إىل هرقل عظيم الروم، فلم يقل ملك الّروم، ألنّه ال ملك له وال لغريه إال حبكم دين : عليه و سلم

، أو وّاله من أذن له اإلسالم، وال سلطان ألحد إال ملن وّاله رسول هللا صّلى هللا عليه و سلم
  رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم بشرط، وإمنا ينفذ من تصّرفات الكّفار ما تنفذه الضرورة؛

اّلذي يعّظمونه : عظيم الروم، أي: إىل هرقل فقط، بل أتى بنوع من املالطفة، فقال: ومل يقل  -
  .ويقّدمونه

  

  ]اإلجياز والبالغة واختيار األلفاظ اجلزلة[ - 
حباب البالغة واإلجياز وحتّري األلفاظ اجلزلة يف املكاتبة، فإّن قوله صّلى هللا عليه است: ومنها  -

اية من االختصار وغاية من اإلجياز والبالغة ومجع املعاين، مع ما فيه " أسلم تسلم: "وسّلم يف 
ر واألمو  حلرب والسيب والقتل وأخذ الد ال، من بديع التجنيس ومشوله لسالمته من خزي الدنيا 

  )15/144). (108-12/107(  .ومن عذاب اآلخرة

  

  ]األسلوب األمثل يف املكاتبة[ - 
استحباب املكاتبة على هذا الوجه، : فيه". كتب املغرية إىل معاوية سالم عليك أما بعد: "قوله -

السالم على من اتبع : سالم عليك، كما كتب الّنّيب صّلى هللا عليه و سّلم إىل هرقل: فيبدأ
  )12/13(.  اهلدى

ئق[   ]من صيغ كتابة الو

ئق وكتب األمالك والصداق والعتق والوقف والوصية وحنوها - هذا ما : جيوز أن يكتب يف أّول الو
  .اشرتى فالن أو هذا ما أصدق أو وقف أو أعتق وحنوه
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وهذا هو الّصواب الذي عليه اجلمهور من العلماء، وعليه عمل املسلمني يف مجيع األزمان ومجيع   -
  )12/135(.  دان من غري إنكارالبل

  

  ]يف املواثيق" ﷽" كتابة [ - 
اكتب بسم هللا الّرمحن الّرحيم، قال : فقال الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم لعلّي : "قوله  -

مسك : سهيل ، ولكن اكتب ما نعرف  أّما بسم هللا، فما ندري ما ﷽
  )12/139(".   همالل

**************************************************************************  

  

  

  

  

  

 ].ذات الّصلة احلديث: [الكذب

 ]حقيقة الكذب[

اإلخبار عن الشيء على خالف ما هو عمدا كان : وأما الكذب فهو عند املتكلمني من أصحابنا -
  .أو سهوا، هذا مذهب أهل الّسّنة
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  )  16/57)  (15/142) (8/92) (1/69(.  شرطه العمدية: وقالت املعتزلة  -

  

  ]قبح الكذب يف اجلاهلية[ - 
  )12/104(.   الكذب قبيح يف اجلاهلّية كما هو قبيح يف اإلسالم -

  

  :حترمي الكذب وبيان ما يباح منه -
جيوز الكذب يف احلرب، وإذا أمكن الّتعريض يف احلرب فهو أوىل، وجيوز أيضا يف اإلصالح بني  -

  ).158-16/157)(12/144(.  الناس، وكذب الّزوج المرأته
وقد اتّفق الفقهاء على أنه لو جاء ظامل يطلب إنسا خمتفيا ليقتله أو يطلب وديعة إلنسان  -

علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به، وهذا كذب  ليأخذها غصبا وسأل عن ذلك وجب على من
  )15/124(  .جائز بل واجب لكونه يف دفع الظّامل

جيوز الكذب يف احلرب وحنوها ويف إنقاذ النفس من اهلالك، سواء نفسه أو نفس غريه ممّن له  -
  )18/130(.  حرمة

  

  :قبح الكذب وحسن الّصدق وفضله - 
دي إىل اجلّنة وإّن الكذب يهدي إىل الفجور وإّن إّن الّصدق يهدي إىل الّرب وإّن الّرب يه" -

معناه أّن الّصدق يهدي إىل العمل الّصاحل اخلالص من  : قال العلماء".  الفجور يهدي إىل النّار
  .كّل مذموم

  .والّرب اسم جامع للخري كّله، وقيل الّرب اجلنة وجيوز أن يتناول العمل الّصاحل واجلّنة  -
  .فجور وهو امليل عن االستقامة وقيل االنبعاث يف املعاصيوأّما الكذب فيوصل إىل ال  -
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وإّن الّرجل ليصدق حّىت يكتب عند هللا صّديقا وإّن الّرجل ليكذب حّىت يكتب عند هللا  " -
  )16/160(". كّذا

  

  ]عظم حرمة الكذب على رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم[ - 

ذا  ورد تعظيم حترمي الكذب عليه صّلى هللا عليه و سلم،  وأنّه فاحشة عظيمة وموبقة كبرية، ولكن ال يكفر 
  )1/69(. الكذب إال أن يستحّله، هذا هو املشهور من مذاهب العلماء من الطّوائف

*********************************************************************  

  

  

  

  

  

  

 :الكرامة

. مذهب أهل الّسّنة  إثبات كرامات األولياء خالفا للمعتزلة -
)14/19)(18/130)(17/56)(16/108( 
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ختيارهم وطلبهم، وهذا هو الّصحيح عند أصحابنا املتكلمني، ومنهم  - كرامات األولياء قد تقع 
ختيارهم وطلبهم   .من قال ال تقع 

ا ختتص مبثل الكرامات قد تكون خبوارق العادات على مجيع أنواعها،   - ّ ومنعه بعضهم واّدعى أ
ا بقلب األعيان  إجابة دعاء وحنوه، وهذا غلط من قائله وإنكار للحّس، بل الّصواب جر

  )16/108(.  وإحضار الّشيء من العدم وحنوه
  )8/206(..."أنّه قد سّلم علىّ "..قول عمران بن حصني : ومنها -
  )15/137(.  ويلّ  اخلضر: على قول من يقول :أفعال اخلضر: ومنها -

  

  ]من كرامات أيب بكر [

م أكلوا منها حّىت شبعوا وصارت بعد " - ّ خذ من لقمة إّال ر من أسفلها أكثر منها وأ ما كنّا 
ذلك أكثر ممّا كانت بثالث مرار مثّ محلوها إىل الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم فأكل منها اخللق 

  .كرامة ظاهرة أليب بكر الّصّديق   هذا احلديث فيه".   الكثري
  )14/19(.   ومذهب أهل الّسّنة إثبات كرامات األولياء خالفا للمعتزلة   -

  

  :من كرامات عمر رضي هللا عنهما - 
لناس زمان أن يقول قائل ما جند الرجم يف كتاب هللا فيضلوا : "قوله  - فأخشى إن طال 

خشيه قد وقع من اخلوارج ومن وافقهم كما سبق بيانه، وهذا من   هذا الذي"  برتك فريضة
، وحيتمل أنه علم ذلك من جهة النيب صلى هللا عليه و سلم -11/191(.  كرامات عمر 

192.(  
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  ] الكالم يف املهد: من الكرامات[ - 
فيهم الّصّيب اّلذي كان فذكرهم وليس ". مل يتكّلم يف املهد إّال ثالثة: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -

  .مع املرأة يف حديث الّساحر والرّاهب وقّصة أصحاب األخدود
.  أّن ذلك الّصّيب مل يكن يف املهد بل كان أكرب من صاحب املهد وإن كان صغريا: وجوابه  -

)16/106(  

  

  .صالة الكسوف يف قسم الّصالة: راجع: الكسوف

*******************************************************************  

  

  ].احلج، مكة، الصالة: موضوعات ذات الصلة: [الكعبة

  .فسّميت كعبة الرتفاعها وتربّعها، وكل بيت مربع عند العرب فهو كعبة: وأّما الكعبة -

ا وعلّوها، ومنه كعب الرجل ومنه كعب ثدي املرأة إذا عال واستدار: وقيل  - . مسّيت كعبة الستدار
)2/233(  

 

  جيوز نقض الكعبة وبناؤها؟هل  -
لكفر لنقضت الكعبة وجلعلتها على : "قال صلى هللا عليه و سلم - لوال حداثة عهد قومك 

  ". أساس إبراهيم فإن قريشا حني بنت البيت استقصرت وجلعلت هلا خلفا
ت كلها مبعىن واحد، ومعىن استقصرت: قال العلماء - قصرت عن متام بنائها، : هذه الروا

م عن متامهاواقتصرت ع   .لى هذا القدر لقصور النفقة 
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  ]كم مّرة بنيت الكعبة؟[

بنته املالئكة، مث إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص، مث قريش يف اجلاهلية وحضر : بين البيت مخس مرّات: قال العلماء -
ىل اآلن على بناء واستمر إ. مث بناه ابن الزبري، مث احلجاج بن يوسف.... النيب ملسو هيلع هللا ىلص هذا البناء

  .بىن مرّتني آخريني أو ثال: وقيل. احلجاج
وقد ذكروا أن هارون الّرشيد سأل مالك بن أنس عن . وال يغّري عن هذا البناء: قال العلماء  -

شدتك هللا  أمري : هدمها ورّدها إىل بناء ابن الزبري لألحاديث املذكورة يف الباب، فقال مالك
ذا البيت لعبة للملوك ال يشاء أحد إال نقضه وبناه فتذهب هيبته من املؤمنني أّال جتعل ه

  ).89-9/88(.صدور الناس
. وجيوز إنفاق كنز الكعبة ونذورها الفاضلة عن مصاحلها يف سبيل هللا وبناؤها من سبيل هللا  -

)9/90(  

  

  ]اِحلجر من البيت[ -
 ". نعم: سألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن اجلدار أمن البيت هو؟ قال :قالت عائشة -
  )9/91(. ووردت أّن ستة أذرع من احلجر كانت يف األصل من الكعبة -

  

  ]اجليش اّلذي يغزو الكعبة[ -
  ).7-18/5(. أي يقصدونه". ليؤّمّن هذا البيت جيش: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -

  

  ]عداوة احلبشة للبيت[ -
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مها تصغري ساقي اإلنسان لرقّتهما، وهي صفة سوق ". خيّرب الكعبة ذو الّسويقتني من احلبشة" -
ألّن معناه آمنا إىل قرب القيامة وخراب } حرما آمنا{: الّسودان غالبا، وال يعارض هذا قوله تعاىل

  )18/35(.   الّدنيا

  

  ]جواز االستناد إيل الكعبة[ -
براهيم صّلى هللا عليه وسّلم مسندا ظهره إىل البيت فإذا أ: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -  

. يستدّل به على جواز االستناد إىل القبلة وحتويل الّظهر اليها: قال القاضي رمحه هللا". املعمور
)2/212-213  (  

  

  ]مفاتيح الكعبة تبقى عند احلجبيني[ -
اجلاهلية فهي حتت قدمي إال كل مأثرة كانت يف : "وثبت يف الّصحيح قوله صّلى هللا عليه وسّلم -

ال جيوز ألحد أن ينزعها منهم؛  : قال العلماء: قال القاضي عياض". سقاية احلاج وسدانة البيت
)9/83-84.(  

*****************************************************************************  

  

  .حرف الّنون-راجع الّنكاح: الكفاءة

***************************************************************************** 
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  : كّفارة

  ]: تعال أقامرك: كّفارة من قال[

لصدقة تكفريا خلطيئته يف  : قال العلماء". ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق" - أمر 
ذه املعصية   )11/107(.   ويتصدق مبا تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة.كالمه 

  

  ]كفار قتل العمد عند الّشافعّية[

ومن قتل مؤمنا خطأ {: مذهب الّشافعّي واجلمهور أّن القاتل عمدا تلزمه الكّفارة وأّن قوله تعاىل -
ا على العامد بل للتّنبيه وهللا أعلم} فتحرير رقبة   )13/196(.  المينع وجو

يلزم اجلاين : وآخرون وقال الشافعي: وجتب الكفارة على من تسبب يف إسقاط اجلنني أو قتله -
  )11/176(    .الكفارة

ا مؤمنة -   )10/152(.   وأمجعوا على أنه يشرتط يف عتق كفارة القتل كو

*************************************************************************  

  

  

 الشرك، اإلميان، اإلسالم، الظلم، الكبرية، العصمة، اللعنة، الطاغوت،: ذات الصلة[ :الكفر
  ].البدعة، اخلوارج، الشيعة، القدر اجلاهلية،
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  ]الفرق بني الكفر والّشرك[ -
  .الّشرك والكفر قد يطلقان مبعىن واحد، وهو الكفر  تعاىل -
ن وغري   - ها من املخلوقات مع اعرتافهم  تعاىل،  وقد يفّرق بينهما فيخّص الّشرك بعبدة األو

  )2/71(.  ككّفار قريش، فيكون الكفر أعّم من الّشرك وهللا أعلم

عدم جواز االستغفار للمشركني، ومن مات على الّشرك فهو من أصحاب اجلحيم، وال ينقذه 
  :من ذلك شيء من الوسائل

: فقال املفّسرون وأهل املعاين} للمشركني ما كان للّنّيب واّلذين آمنوا أن يستغفروا{: قال تعاىل
  ).215-1/213(.  معناه ما ينبغي هلم

  ]شّدة كفر أهل املشرق[ 

رأس : "ورد اختصاص املشرق مبزيد من تسّلط الشيطان ومن الكفر كما قال ىف احلديث اآلخر -
 وكان ذلك ىف عهده صلى هللا عليه وسّلم حني قال ذلك، ويكون حني". الكفر حنو املشرق

خيرج الّدجال من املشرق، وهو فيما بني ذلك منشأ الفنت العظيمة ومثار الكفرة الّرتك الغامشة 
  )2/34(.   العاتية الّشديدة البأس

  :من مات على الكفر ال ينفعه عمل

وقد انعقد اإلمجاع على أّن الكفار ال تنفعهم أعماهلم وال : قال القاضي عياض رمحه هللا تعاىل 
  .يثابون عليها بنعيم وال ختفيف عذاب، لكن بعضهم أشّد عذا من بعض حبسب جرائمهم

)3/86-87.(  

  : ومن مات ال يشرك  شيئا دخل اجلّنة، وإن مات مشركا دخل الّنار -
يه املسلمون، فأّما دخول املشرك الّنار فهو على عمومه فيدخلها وخيلد فيها، وال وقد أمجع عل   -

ن وسائر الكفرة   .فرق فيه بني الكتاّيب اليهودّي والّنصراّين، وبني عبدة األو
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وال بني من خالف مّلة اإلسالم، وبني من . وال فرق عند أهل احلّق بني الكافر عنادا وغريه  -
  .كفره جبحده ما يكفر جبحده وغري ذلكانتسب إليها مث حكم ب

فهو مقطوع له به، لكن إن مل يكن صاحب كبرية مات  :وأّما دخول من مات غري مشرك اجلّنة  -
مصرّا عليها دخل اجلّنة أّوال، وإن كان صاحب كبرية مات مصرا عليها فهو حتت املشيئة، فإن 

  ).97- 2/93(. يف اجلّنة وهللا أعلم عفى عنه دخل أّوال، وإّال عّذب مثّ أخرج من الّنار وخّلد

  )3/103(. والكفر لالعتقاد

  ]كفر دون كفر[

فقيل فيه ". من اّدعى لغري أبيه وهو يعلم أنّه غري أبيه كفر"يف: قوله صّلى هللا عليه وسّلم 
أنّه كفر الّنعمة واإلحسان، وحّق هللا تعاىل وحّق : والثّاين. أنّه يف حّق املستحلّ : ويالن، أحدمها

  )2/50(. أبيه، وليس املراد الكفر اّلذي خيرجه من مّلة اإلسالم

  

  :إطالق اسم الكفر على من ترك الصاله -
ومن األفعال ما تركه يوجب ". الّصالةإّن بني الّرجل وبني الّشرك والكفر ترك : "ويف احلديث -

  .الكفر، إّما حقيقة وإّما تسمية
أّن الذى مينع من كفره كونه مل يرتك الصالة، فإذا تركها مل " بينه وبني الشرك ترك الصالة"ومعىن  -

 )71-2/69(. يبق بينه وبني الّشرك حائل، بل دخل فيه

  

م كفر: "طالق اسم الكفر على الطّعن يف الّنسب والّنياحةإ   - الطّعن : اثنتان يف الّناس مها 
مها من أعمال الكّفار وأخالق : وفيه أقوال، أصّحها أّن معناه". يف الّنسب والّنياحة على املّيت

 )2/57(.  اجلاهلية
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  ": سباب املسلم فسوق وقتاله كفر: "قول الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم -
ل احلّق كفرا خيرج به من املّلة كما قدمناه ىف مواضع  فال يكفر به عند أه :وأّما قتاله بغري حقّ  -

  .كثرية إّال إذا استحّله
ويل احلديث أقوال، أحدها  - أنّه كفعل الكفار : أنّه يف املستحّل؛ومنها: فإذا تقّرر هذا فقيل ىف 

  ).54-2/53(.   مثّ إن الظّاهر من قتاله املقاتلة املعروفة. وهللا أعلم
  ".ال ترجعوا بعدى كّفارا يضرب بعضكم رقاب بعض: " عليه وسّلمقول الّنّيب صّلى هللا   -
وهو اختيار القاضي عياض رمحه . وأظهر األقواألنّه فعل كفعل الكّفار: قيل يف معناه سبعة أقوال -

  )2/55(.  هللا

  

  :تسمية العبد اآلبق كافرا

ويف الّرواية ". ع إليهمأّميا عبد أبق من مواليه فقد كفر حّىت يرج: "قال صّلى هللا عليه وسّلم
أّما تسميته  ".  إذا أبق العبد مل تقبل له صالة: "ويف األخرى". فقد برئت منه الّذّمة: "األخرى

  ).58-2/57(.  كافرا ففيه األوجه اّليت ىف الباب قبله

  

لنوء: بيان كفر من قال    :مطر 

هو كفر  سبحانه : أحدمها اختلف العلماء ىف كفر من قال مطر بنوء كذا على قولني -
وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أّن : قالوا. وتعاىل سالب ألصل اإلميان خمرج من مّلة اإلسالم

الكوكب فاعل مدبّر منشىء للمطر، كما كان بعض أهل اجلاهلية يزعم، ومن أعتقد هذا فال 
  .شّك ىف كفره، وهذا القول هو اّلذي ذهب إليه مجاهري العلماء والشافعي منهم
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مطر بنوء كذا، معتقدا أنّه من هللا تعاىل وبرمحته، وأّن النوء ميقات له : وعلى هذا لو قال: قالوا  -
لعادة، فكأنّه قال   .مطر يف وقت كذا، فهذا ال يكفر: وعالمة اعتبارا 

  .كراهته، لكّنها كراهة تنزيه ال إمث فيها: واختلفوا ىف كراهته، واألظهر  -
أّن املراد كفر نعمة هللا تعاىل القتصاره على إضافة الغيث  :ويل احلديثوالقول الثّانيفي أصل  -

  ).62-2/59(. إىل الكوكب، وهذا فيمن ال يعتقد تدبري الكوكب

  

  .وجيوز إطالق لفظ الكفر على غري الكفر   ككفر العشري واإلحسان والّنعمة واحلقّ  -
  .لنّار من عالمة كون املعصية كبريةوكفران العشري واإلحسان من الكبائر، فإّن الّتوعد  -

 )2/65-67.(  

*************************************************************************  

  .اجلنائز: راجع: كفن

*************************************************************************  

  

  .الفرائض: راجع: كاللة

*************************************************************************  

  

از، الصريح: ذات الصلة: [الكالم   ]اآلداب، احلقيقة، ا
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  ]هل جيوز استخدام كلمات غري عربية؟[

لفاظ غري العربّية فيدّل  - ّن رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم تكلم  وقد تظاهرت أحاديث صحيحة 
  )13/216(. على جوازه

  

لتكرار[   ]كيد الكالم 

"  أنّه صّلى هللا عليه وسّلم كان إذا تكّلم بكلمة أعادها ثال :وقد ثبت ىف الّصحيح -
)1/231(  

  )1/196(. كيد الكالم وتفخيمه ليعظم وقعه يف الّنفس ]وفائد التكرار[

  

.  والكالم املباح الذي ال فائدة فيه ميسك عنه خمافة من اجنراره إىل حرام أو مكروه
)10/57(  

  

  ]التعبري الفصيح[

م إذا أرادوا اإلخبار عن مجاعة فاستكثروا أن يذكروا مجيعهم "  ّ من فصيح الكالم وحسن اإلخبار، أ
  . مسائهم ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم، مث قالوا وغريهم

)1/234(  
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  :املعاريض

ا حّق أحد وهللا أعلم... جيوز استعمال املعاريض عند احلاجة .  وشرط املعاريض املباحة أن ال يضيع 
)14/124(  

  

  ]إّن هللا يقول، وإّن هللا قال: جواز قول املستدلّ [

من السلف والّصحيح املختار جواز األمرين كما استعملته عائشة  ومن يف عصرها وبعدها 
-3/8(  ].إّن هللا يقول: أي أنكر. [واخللف، وليس ملن أنكره حّجة

9).(16/123)(17/148(  

  

  ]:االستعمال الّصحيح هلذه الكلمة: [كلمة كافّة -

لتعريف  .  حاال" كافّة"تستعمل  - وأّما ما يقع يف كثري من كتب املصّنفني من استعماهلا مضافة و
. هب الكافة، فهو خطأ معدود يف حلن العوام وحتريفهمهذا قول كافة العلماء ومذ: كقوهلم

)13/142( 

  

**********************************************************************  
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  ].الّنجاسة: ذات الّصلة: [الكلب

  ]راجع قسم الّنجاسة: جناسة الكلب[ -

 :اقتناء الكلب

لغري حاجة مثل أن يقتين كلبا إعجا بصورته أو للمفاخرة اتفق أصحابنا وغريهم على أنه حيرم اقتناء الكلب  -
لرتخيص ألحد ثالثة .  به فهذا حرام بال خالف وأما احلاجة اليت جيوز االقتناء هلا فقد ورد هذا احلديث 

  .أشياء وهي الزرع واملاشية والصيد وهذا جائز بال خالف
اقتناء اجلرو ليعلم، فمنهم من حرمه ألن الرخصة إمنا واختلف أصحابنا يف اقتنائه حلراسة الدور والدروب ويف   -

حه وهو األصح ألنه يف معناها   .وردت يف الثالثة املتقدمة، ومنهم من أ
  ).237-10/234)(3/186(. واختلفوا أيضا فيمن اقتىن كلب صيد وهو رجل ال يصيد وهللا أعلم  -
  )10/237(.  ود كغريهحيّل صيد الكلب األس: وقال الشافعّي ومالك ومجاهري العلماء -

  

  ]قتل الكالب[

فقال أصحابنا إن كان الكلب عقورا قتل وإن مل يكن عقورا مل جيز قتله سواء كان : وأما األمر بقتل الكالب  -
    )3/186(  .فيه منفعة من املنافع املذكورة أو مل يكن

  .فيه أمجع العلماء على قتل الكلب الكِلب والكلب العقور واختلفوا يف قتل ماال ضررو  -
أمر الّنّيب صلى هللا عليه و سلم أوال بقتلها كلها مث نسخ ذلك : فقال إمام احلرمني من أصحابنا  -

ى عن قتلها إال األسود البهيم، مث استقر الّشرع على النهي عن قتل مجيع الكالب الىت ال ضرر  و
  ).85-14/84) (3/186). (235- 10/234(.   فيها، سواء األسود وغريه

  

  ]من يقتين الكلب لغري حاجةعقوبة [ -
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  ". من عمله كل يوم قرياطان: "ويف رواية". نقص من أجره: "قال صلى هللا عليه و سلم -
  .نقص جزء من أجر عمله: فهو مقدار معلوم عند هللا تعاىل، واملراد: وأما القرياط هنا -
قتناء الكلب، فقيل -   من دخول بيته بسببه؛المتناع املالئكة : واختلف العلماء يف سبب نقصان األجر 
ى عن اختاذه وعصيانه يف ذلك: وقيل -   ).239-10/238(.إن ذلك عقوبة له الختاذه ما 

  

  ]:ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب[

لكثرة أكله : وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب".  ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة" -
ء به احلديث، واملالئكة ضّد الّشياطني، ولقبح الّنجاسات، وألّن بعضها يسّمى شيطا كما جا

ا منهّي عن اّختاذها فعوقب مّتخذها حبرمانه  ّ رائحة الكلب، واملالئكة تكره الرّائحة القبيحة، وأل
ا فيه واستغفارها له وتربيكها عليه ويف بيته ودفعها أذى للشيطان .  دخول املالئكة بيته وصال

)14/84) (14/83.(  
لّرمحة والّتربيك وأّما هؤالء  - املالئكة اّلذين ال يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم مالئكة يطوفون 

  .واالستغفار
حصاء   - م مأمورون  وأّما احلفظة فيدخلون يف كّل بيت وال يفارقون بين آدم يف كّل حال ألّ

  )14/84(.  أعماهلم وكتابتها
كلب أو صورة ممّا حيرم اقتناؤه من الكالب والّصور، وإّمنا ال تدخل املالئكة بيتا فيه  : قال اخلطّايب -

فأّما ما ليس حبرام من كلب الّصيد والّزرع واملاشية والّصورة اّليت متتهن يف البساط والوسادة وغريمها 
  .فال ميتنع دخول املالئكة بسببه

م ميتنعون من اجلميع  - ّ   )14/84(. واألظهر أنّه عام يف كل كلب وكّل صورة وأ

  

  :الكلب واجلرس يف الّسفر كراهة
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  .يكره استصحاب الكلب واجلرس يف األسفار واملالئكة ال تصحب رفقة فيها أحدمها -
ملالئكة مالئكة الّرمحة واالستغفار ال احلفظة  -   )14/95(. واملراد 

  

ء   : ولوغ الكلب يف اإل

ء أحدكم فلريقه مث ليغسله سبع مرات" - طهور : "ألخرىويف الرواية ا". إذا ولغ الكلب يف إ
لرتاب ء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أوالهن    ".إ

جناسة الكلب هو مذهب الشافعي وغريه  ألّن الطهارة تكون عن حدث أو جنس وليس هنا  -
  .حدث فتعني النجس

وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله ألن إراقته إضاعة له فلو كان  وأيضا ينجس ما ولغ فيه، -
ينا عن إضاعة املال وهذا مذهبنا ومذهب اجلماهري أنه ينجس ما  راقته بل قد  مر  طاهرا مل 
  .ولغ فيه وال فرق بني الكلب املأذون ىف اقتنائه وغريه وال بني كلب البدوّي واحلضرّي لعموم اللفظ

ء أراقه؟ راقة واجبة لعينهاولكن هل اإل -   أم ال جتب إال إذا أراد استعمال اإل
ء  - فيه خالف ذكر أكثر أصحابنا أّن اإلراقة ال جتب لعينها بل هي مستحبة فان أراد استعمال اإل

  .أراقه
ا واجبة على الفور ولو مل يرد استعماله حكاه املاوردي من أصحابنا  - وذهب بعض أصحابنا إىل أ

حلاوي، وحيتج له مبطلق األمر وهو يقتضى الوجوب على املختار وهو قول أكثر ىف كتابه ا
  .الفقهاء

  .وجيب غسل جناسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأمحد واجلماهري -
واعلم أنه ال فرق عند بني ولوغ الكلب وغريه من أجزائه فاذا أصاب بوله أو روثة أو دمه أو  -

لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا يف حال رطوبة أحدمها وجب غسله سبع  عرقه أو شعره أو
لرتاب   .مرات إحداهن 

ء ففيه ثالثة أوجه ألصحابنا، الصحيح أنه يكفيه   - ولو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات يف إ
  .للجميع سبع مرات
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ء  -   .الذي ولغ فيه الكلب كفي عن اجلميع سبع ولو وقعت جناسة أخرى يف اإل
  .وال يقوم الصابون واألشنان وما أشبههما مقام الرتاب على األصح -
  .وال فرق بني وجود الرتاب وعدمه على األصح  -
لرتاب النجس على األصح  -   .وال حيصل الغسل 
ولو كانت جناسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عينه إال بست غسالت مثال فهل حيسب ذلك   -

  .ست غسالت أم غسله واحدة أم ال حيسب من السبع أصال فيه ثالثة أوجة أصحها واحدة
لرتاب أن خيلط الرتاب يف املاء حىت يتكدر وال فرق بني أن يطرح  - قال أصحابنا ومعىن الغسل 

خذ املاء الكدر من موضع فيغسل به؛املاء على الرتا   ب أو الرتاب على املاء أو 
لرتاب فال جيزي  -   .فأما مسح موضع النجاسة 
ء وحيرّكه  - ء بل يكفي أن يلقيه يف اإل   .وال جيب إدخال اليد يف اإل
ويستحب أن يكون الرتاب يف غري الغسلة األخرية ليأيت عليه ما ينظفه واألفضل أن يكون يف   -

  .األوىل
 .ولو ولغ الكلب يف ماء كثري حبيث مل ينقص ولوغه عن قلتني مل ينجسه  -
ء آخر وجب غسله   - ولو ولغ يف ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك املاء أو الطعام ثو أو بد أو إ

لرتاب   .سبعا إحداهن 
لباقي على طهارت  - ء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله وانتفع  ه السابقة كما ولو ولغ يف إ

  ).186-3/183(. يف الفأرة متوت يف السمن اجلامد وهللا أعلم

***********************************************************************  

  

  .الصريح: راجع: الكناية

****************************************************************************  
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  ].الزّكاة: الّصلةذات : [الكنز

  ]:معىن الكنز[

لكنز املذكور يف القرآن واحلديث، فقال أكثرهم: قال القاضي - هو كل : واختلف السلف يف املراد 
  )7/68(. مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤّد، فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز

أّن الكنز هو املال الذي مل تؤد زكاته، فأّما إذا أديت زكاته فليس : والّصحيح اّلذي عليه اجلمهور -
  )7/77(.  بكنز سواء كثر أم قل

*************************************************************************  

  

  ].الّدير: ذات الّصلة: [كنيسة

****************************************************************************  

  

  ].الطرية، األجرة: ذات الصلة: [الكهانة

  :حترمي الكهانة وإتيان الكّهان

م يتكلمون يف مغيبات قد يصادف بعضها اإلصابة : قال العلماء - ي عن إتيان الكهان ال إمنا 
م يلبسون على النا   .س كثريا من أمر الشرائعفيخاف الفتنة على اإلنسان بسبب ذلك أل
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لنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون وحترمي ما   - وقد تظاهرت االحاديث الصحيحة 
مجاع املسلمني، وقد نقل اإلمجاع يف حترميه مجاعة منهم أبو دمحم  يعطون من احللوان، وهو حرام 

  .البغوي رمحهم هللا تعاىل
رمي حلوان الكاهن وهو ما أخذه املتكهن على كهانته، ألن اتفق أهل العلم على حت: قال البغوي  -

طل ال جيوز أخذ االجرة عليه   .فعل الكهانة 
  .قال وحلوان العرّاف حرام أيضا:  وقال اخلطايب رمحه هللا تعاىل -
أن الكاهن إمنا يتعاطى األخبار عن الكوائن يف املستقبل : والفرق بني العراف والكاهن: قال  -

 .سرار، والعراف يتعاطى معرفة الشيء املسروق ومكان الضالة وحنومهاويدعى معرفة األ
- )5/22)(10/231-232) .(14/223-226 .(  
  ".من أتى عّرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -

أنّه الثواب له فيها وإن كانت جمزئة يف سقوط الفرض عنه والحيتاج معها إىل : وأّما عدم قبول صالته فمعناه
وال بّد من هذا التأويل يف هذا احلديث، فإّن العلماء مّتفقون على أنّه ال يلزم من أتى العراف إعادة . إعادة

ويله وهللا أعلم   )14/227(. صلوات أربعني ليلة فوجب 

********************************************  

  

  .الطبّ : راجع: الكيّ 

********************************************  
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  حرف الّالم
*************************************************************  

  

  ]الّزينة: ذات الصلة: [اللباس

  ]جبميع أنواعهحترمي لبس احلرير على الّرجال [

  )14/38(. حيرم احلرير على الّرجال ويباح للّنساء ومباح هديته ومثنه -
  )14/52)(14/31)(14/32(. وحيرم احلرير والّذهب على الذّكور   -
وهو نوع من احلرير وكّله حرام على الّرجال  :ولبس احلرير واإلستربق والديباج والقسي -

  .للحّكة فيجوز يف السفر واحلضر سواء لبسه للخيالء أو غريها إال أن يلبسه
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وأّما الّنساء فيباح هلّن لبس احلرير ومجيع أنواعه، وخواتيم الذهب وسائر احللي منه، ومن   -
  .الفضة سواء املزوجة وغريها والشابة والعجوز والغنية والفقرية

حته للّنساء هو مذهبنا ومذهب   - ه من حترمي احلرير على الّرجال وإ هذا اّلذي ذكر
  .جلماهريا

حته للّنساء وحترميه على الّرجال -   ).33-14/32(. وانعقد اإلمجاع على إ
  )14/34(.  والقّسي إن كان حريره أكثر من كتّانه فالّنهي عنه للّتحرمي وإّال فالكراهة للتّنزية -
  .فغليظ الديباج: وأما االستربق -
بيج وهو عجمّي م: وأّما الّديباج  - عّرب الّديبا، والديباج فبفتح الدال وكسرها مجعه د

ما من احلرير وهللا أعلم   )14/34(.  واإلستربق حرام ألّ

  

لثاء املثلّثة قبل الرّاء، قال العلماء: املياثرو - هو مجع مئثرة بكسر امليم وهي وطاء  : فهو 
كانت الّنساء يضعنه ألزواجهّن على الّسروج وكان من مراكب العجم، ويكون من احلرير، 

  .ّصوف وغريهويكون من ال
م فهي حرام : قال العلماء - فاملئثرة إن كانت من احلرير كما هو الغالب فيما كان من عاد

ألنّه جلوس على احلرير واستعمال له وهو حرام على الّرجال، سواء كان على رحل أو سرج 
  .أو غريمها

ا ليست مكروهة أيض  - ّ   .اوإن كانت مئثرة من غرياحلرير فليست حبرام، ومذهبنا أ
طل خمالف : ويف صحيح البخاري عن يزيد بن رومان - ملئثرة جلود الّسباع، وهذا قول  املراد 

  )14/33(. للمشهور اّلذي أطبق عليه أهل الّلغة واحلديث وسائر العلماء وهللا أعلم
يف يوم العيد ألنّه ال تكليف عليهم، يف أصّح وجيوز إلباس  إلباس الصبيان احللّي واحلرير  - 

  )14/33( .لاألقوا

  ]احلرير جائز للّنساء واخلالف يف ذلك قد زال[
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حته للّنساء... األحاديث الّصحيحة اّليت ذكرها مسلم  -  . صرحية يف إ
حة احلرير للنساء -   ).45-14/44(. ومذهب بن الزّبري منعه منهّن وأمجعوا بعده على إ
- )14/40-41.(  
ه وجيوز لباس الّنساء له - ّ   )14/51(. وجتوز هدية احلرير إىل الّرجال وقبوهلم إ

  

  ]احلرير احملّرم هو اخلالص أو األكثر من غريه إذا كان الّثوب خملوطا[

  )14/38(.  املختلط من حرير وغريه فال حيرم إّال أن يكون احلرير أكثر وز وهللا أعلم -
معناه  من ال : قيل". إّمنا يلبس هذه من الخالق له يف اآلخرة: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -

يكون حمموال : فعلى األّول. نصيب له يف اآلخرة، وقيل من ال حرمة له، وقيل من ال دين له
  )14/38(. على الكّفار، وعلى القولني األخريين يتناول املسلم والكافر وهللا أعلم

س يف العلم احلرير اّلذي يكون يف  -   .الّثوب واملياثر احلمروال 
حلرير جاز  - وعند الّشافعّي وغريه أّن الثّوب واجلّبة والعمامة وحنوها إذا كان مكفوف الطّرف 

 .ما مل يزد على أربع أصابع، فإن زاد فهو حرام
والّنهي عن احلرير املراد به الثّوب املتمّحض من احلرير، أو ما أكثره حرير وليس املراد حترمي   -

  .ه خبالف اخلمر والّذهب فإنّه حيرم كّل جزء منهماكّل جزء من
  ).44-14/42(. وجيوز لباس اجلبة ولباس ما له فرجان وال كراهة فيه وهللا أعلم -
  .يباح العلم من احلرير يف الثّوب إذا مل يزد على أربع أصابع وهذا مذهبنا ومذهب اجلمهور -

)14/48(  

حة لبس احلرير للّرجل إذا كان به حّكة أو    :حنوهاإ

أنّه جيوز لبس احلرير للّرجل إذا كانت به حّكة ملا فيه من : مذهب الّشافعى وموافقيه  -
  .الربودة، وكذلك للقمل وما يف معىن ذلك
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  .وجيوز لبس احلرير عند الّضرورة كمن فاجأته احلرب ومل جيد غريه -
لحّكة وحنوها يف مثّ الّصحيح عند أصحابنا واّلذي قطع به مجاهريهم أنّه جيوز لبس احلرير ل -

  ).53-14/52(. الّسفر واحلضر مجيعا

  

  

  ]فإنّه هلم يف الّدنيا وهولكم يف اآلخرة :معىن قوله صّلى هللا عليه وسّلم[

  .إّن الكّفار إّمنا حيصل هلم ذلك يف الّدنيا، وأما اآلخرة فما هلم فيها من نصيب: أي  -
وأّما املسلمون فلهم يف اجلّنة احلرير والّذهب وما العني رأت وال أذن مسعت والخطر على   -

  .قلب بشر
حته : وليس يف احلديث حّجة ملن يقول  - لفروع ألنّه مل يصرح فيه  الكّفار غري خماطبني 

م هم اّلذين يستعملونه يف الّدنيا وإن   ّ كان حراما عليهم  هلم، وإّمنا أخرب عن الواقع يف العادة أ
  )14/36(.  كما هو حرام على املسلمني

  

  .الّنهي عن لبس الّرجل الثوب املعصفر - 
حها مجهور العلماء من  - واختلف العلماء يف الثياب املعصفرة وهي املصبوغة بعصفر، فأ

غريها : الّصحابة والّتابعني ومن بعدهم، وبه قال الّشافعّي وأبو حنيفة ومالك، لكّنه قال
  .منهاأفضل 

هو مكروه كراهة تنزيه ومحلوا الّنهي على هذا ألنّه ثبت أّن الّنّيب : وقال مجاعة من العلماء -
  .صّلى هللا عليه وسّلم لبس حلة محراء

ى الّشافعّي الّرجل عن املزعفر : وأّما البيهقّي  فأتقن املسألة فقال يف كتابه معرفة الّسنن -
ح املعصفر   .وأ
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لو بلغت هذه  :مثّ قال.... وقد جاءت أحاديث تدّل على الّنهي على العموم: البيهقيّ قال  -
ا إن شاء هللا   ).55-14/54(. األحاديث الّشافعّي لقال 

  )14/33(.  والّثوب األمحر ال كراهة فيه

  

  :فضل لباس ثياب احلربة

  )14/38(. يستحّب لباس أنفس ثيابه يوم اجلمعة والعيد وعند لقاء الوفود وحنوهم - 
  .يستحّب لباس احلربة وجيوز لباس املخّطط وهو جممع عليه وهللا أعلم -
هي بكسر احلاء وفتح الباء وهي ثياب من كتّان أو قطن حمّربة أي مزيّنة، والّتحبري : واحلربة -

  )14/56(.  الّتزيني والّتحسني

  )15/66(. للثّياب البيض فضيلةو] فضل لبس الثياب البيض[

  

  ]ل الكبري إذا خرج من بيتهجتّمل الّرج[

  .وجيوز لباس الّرداء وترجم له البخارّي  -
والكبري إذا خرج من منزله جتمل بثيابه وال يقتصر على ما يكون عليه يف خلوته يف بيته وهذا  -

  )13/147(.  من املروءات واألداب احملبوبة

  

  ]جواز لبس الربنس[ - 
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هو كّل ثوب راسه ملتصق به دراعة كانت أو : قال أهل اللغة -بضم الباء والنون -والربنس
  ).105-2/104(. جبة أو غريمها

  

  ]لبس العمامة[ 

  .أي الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم". خطب الناس وعليه عمامة سوداء" -
  .جيوز لباس األسود يف اخلطبة وإن كان األبيض أفضل منه، -
  )9/131)(9/133(. مة السوداء يف هذا احلديث بيا للجواز وهللا أعلموإمنا لبس العما -

  ]لبس السواد[

  )9/131) (9/133(. جيوز لباس الثّياب السود -

  

  : الّتواضع يف الّلباس واالقتصار على الغليظ منه واليسري يف اللّباس والفراش وغريمها

يف هذا قبض رسول هللا صّلى هللا : فقالتأخرجت إلينا عائشة  إزارا وكساء ملّبدا " -
  )14/57(. امللّبد بفتح الباء وهو املرقع: قال العلماء". عليه وسّلم

  )14/57(:   وجيوز لبس ثوب الّشعر وما فيه أعالم

  

  ]التواضع يف الفراش[ - 
  ". إّمنا كان فراش رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم اّلذي ينام عليه أدما حشوه ليف" -



373 
 

ا، وجيوز احملشّو، وجيوز اّختاذ ذلك من وجيوز  - اّختاذ الفرش والوسائد والّنوم عليها واالرتفاق 
  )14/58(.  اجللود وهي األدم وهللا أعلم

  

  :جواز اّختاذ األمناط  - 
وهو ظهارة الفراش، وقيل ظهر الفراش، ويطلق أيضا . جيوز اّختاذ األمناط إذا مل تكن من حرير -

  ).59-14/58(. عل على اهلودج، وقد جيعل سرتاعلى بساط لطيف له مخل جي

  

  :كراهة ما زاد على احلاجة من الفراش والّلباس - 

  

فراش للّرجل وفراش المرأته والثّالث للّضيف والّرابع : "قال صّلى هللا عليه وسّلم   -
معناه أّن مازاد على احلاجة فاّختاذه إمنا هو للمباهاة واالختيال : قال العلماء". للّشيطان

ذه الّصفة فهو مذموم، وكّل مذموم يضاف إىل الّشيطان و  االلتهاء بزينة الّدنيا، وما كان 
  )14/59(.  ألنّه يرتضيه ويوسوس به وحيّسنه ويساعد عليه

  

  )14/60(]. اإلسبال، واخليالء: انظر. [وحيرم جّر الّثوب خيالء   - 

  

عورته وحكم االستلقاء الّنهي عن اشتمال الصماء واالحتباء ىف ثوب واحد كاشفا بعض  -
  :على ظهره رافعا إحدى رجليه على األخرى
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وأّما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس : قال أبوعبيد.ملدّ  :وأّما اشتمال الّصّماء -
  .عليه غريه مثّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه

  .بعض العورة وإّال فيكرهوعلى تفسري الفقهاء حيرم االشتمال املذكور إن انكشف به  -
ملدّ   - فهو أن يقعد اإلنسان على إليتيه وينصب ساقيه وحيتوى عليهما بثوب : وأّما االحتباء 

أو حنوه أو بيده، وهذه القعدة يقال هلا احلبوة بضّم احلاء وكسرها، وكان هذا االحتباء عادة 
  .أعلم للعرب يف جمالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام وهللا

أحاديث الّنهي عن االستلقاء رافعا إحدى رجليه على األخرى حممولة على : قال العلماء -
  .حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها

س به وال كراهة   - وفعله صّلى هللا عليه وسّلم فكان على وجه ال يظهر منها شيء، وهذا ال 
  ).78-14/76(.  فيه على هذه الّصّفة

  

  :الّنهي عن الّتزوير يف الّلباس وغريه والّتشّبع ممّا مل يعط  - 
  ".املتشّبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور: "قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم -
ن يظهر أّن عنده ما ليس عنده يتكثّر بذلك : قال العلماء  - معناه املتكثّر مبا ليس عنده، 

لباطل فهو مذموم،   .كما يذّم من لبس ثويب زور  عند النّاس ويتزيّن 
لثّوب - لّثوب عن : وحكى اخلطّايب قوال آخر أّن املراد هّنا  احلالة واملذهب، والعرب تكين 

  ).111-14/110(.  حال البسه، ومعناه أنه كالكاذب القائل ما مل يكن

  :اللباس املشرتك بني الرجال والنساء

  )9/214(  .لى ظنه رضاهاوجيوز لبس الرجل ثوب امرأته اذا رضيت أو غلب ع -

*********************************************************************  

  



375 
 

  . اجلنازة: راجع: الّلحد

******************************************************************  

  

  ]القذف- الّنكاح، الطالق، احلدود: ذات الّصلة: [اللعان

. تالعنا والتعنا والعن القاضي بينهما: مالعنة الرجل امرأته، يقال: التالعناللعان واملالعنة و   -
  .وّمسي لعا لقول الزوج علّي لعنة هللا إن كنت من الكاذبني

واختري لفظ الّلعن على لفظ الغضب وإن كا موجودين : قال العلماء من أصحابنا وغريهم  -
عنة متقدم يف اآلية الكرمية ويف صورة اللعان، يف اآلية الكرمية ويف صورة اللعان، ألن لفظ الل

ا، وألنه قد  لّلعان دو وألن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها ألنة قادر على االبتداء 
ا وال ينعكس   .ينفك لعانه عن لعا

ّمسي لعا من اللعن وهو الطّرد واإلبعاد ألن كال منهما يبعد عن صاحبه وحيرم : وقيل  -
  .ى التأبيد خبالف املطّلق وغريهالنكاح بينهما عل

: ميني فيها ثبوت شهادة، وقيل: شهادة، وقيل: واللعان عند مجهور أصحابنا ميني، وقيل  -
  .عكسه

وليس من األميان شيء متعّدد إّال الّلعان والقسامة وال ميني يف جانب : قال العلماء  -
  .املّدعي إال فيهما وهللا أعلم

وجّوز الّلعان حلفظ األنساب ودفع املضرة عن األزواج وأمجع العلماء على : قال العلماء  -
  .صحة اللعان يف اجلملة واللة أعلم

  

  ]التالعن أمام احلاكم[ 
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واللعان يكون حبضرة اإلمام أو القاضي ومبجمع من الناس وهو أحد أنواع تغليظ اللعان فإنه  -
لزمان واملكان واجلمع   .تغليظ 

طائفة من : واجلمعيف أشرف موضع يف ذلك البلد، : واملكان. فبعد العصر :فأما الزمان -
 .الناس أقلهم أربعة

  .ويستحّب كون اللعان يف املسجد -
، األصّح االستحباب  -   .وهل هذه التغليظات واجبة أم مستحبة؟ فيه خالف عند

  

  ]وعظهما قبل اللعان[  - 
ل اليمني الكاذبة وأن الصرب على عذاب الدنيا وهو اإلمام يعظ املتالعنني وخيوفهما من و -

  .احلّد أهون من عذاب اآلخرة

لّرجل[   ]بدء اللعان 

لزوج ألن هللا تعاىل بدأ به وألنه يسقط عن نفسه حد قذفها  - االبتداء ىف الّلعان يكون 
لزوج   .وينفي النسب إن كان، ونقل القاضي وغريه إمجاع املسلمني على االبتداء 

ا: ال الشافعى وطائفةمث ق  -   .لو العنت املرأة قبله مل يصح لعا

  

  ]ألفاظ اللعان[  - 
فشهد أربع شهادات  إنه ملن الصادقني واخلامسة أن لعنة هللا عليه إن كان من "قوله   -

  .هذه ألفاظ اللعان وهى جممع عليها". الكاذبني

  

  .ويعرض الّتوبة عليهما بعد اللعان - 
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  ]نيالتفريق بني املتالعن[

لّلعان، فقال مالك والشافعي واجلمهور - تقع الفرقة بني الزوجني : اختلف العلماء يف الفرقة 
  .بنفس التالعن وحيرم عليه نكاحها على التأبيد

حتصل الفرقة بلعان الزوج وحده وال تتوقف على لعان : لكن قال الشافعي وبعض املالكية  -
  الزوجة؛

  .قاضيال تفتقر إىل قضاء ال: وقال اجلمهور - 

  ]بيد التحرمي بني املتالعنني[ 

واختلف القائلون بتأبيد التحرمي فيما إذا أكذب بعد ذلك نفسه، قال مالك والشافعي   -
  .ال حتل له أبدا: وغريمها

  ]جمّرد القذف ال يقتضي التحرمي بينهما[ 

إال أ  واتفق علماء األمصار على أن جمرد قذفه لزوجته ال حيرمها عليه: قال القاضي عياض 
  .تصري حمرمة عليه بنفس القذف بغري لعان: عبيد، فقال

  

ا[    ]وال يسرتجع الزوج املهر من املالعنة املدخول 

ا، واملسئلتان جممع عليهما - لدخول ويثبت مهر املالعنة املدخول    .املهر يستقّر 
لزىن مل يسقط مهرها -   ).126-10/119(.  ولو صدقته وأقرت 
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وجيوز لعان احلامل، وأنه إذا العنها ونفى عنه نسب احلمل انتفى عنه  ويثبت نسبه من  - 
  ).124- 10/123(. األم

  *********************************************************************  

  

  ].الغناء: ذات الّصلة: [الّلعب

  ]جواز الّلعب بصور البنات[

ا كانت تلعب "عن عائشة  - ّ   ".لبنات عند رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلمأ
ّن، قال: قال القاضي  - وهّن خمصوصات من الّصور املنهّي عنها هلذا : فيه جواز الّلعب 

ّن وأوالدهنّ    .احلديث، وملا فيه من تدريب الّنساء يف صغرهّن ألمر أنفسهن وبيو
نّ : قال  -   .ومذهب مجهور العلماء جواز اللعب 
لّنهي عن الّصور هذا كالم القاضي :وقالت طائفة  - -9/208)(15/204(.  هو منسوخ 

209.(  

  

  ]لعب الصبيان املباح[ - 
  )16/156(. وجيوز ترك الّصبيان يلعبون مبا ليس حبرام -

  

لّنردشري     :حترمي الّلعب 

لّنردشري فكأّمنا صبغ يده يف حلم خنزير ودمه: "قال صّلى هللا عليه وسّلم - قال ". من لعب 
  .الّنردشري هو الّنرد، فالّنرد عجمي معّرب، وشري معناه حلو: ماءالعل
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لّنرد  -   )15/15(. وهذا احلديث حّجة للّشافعي واجلمهور يف حترمي الّلعب 
  .فمذهبنا أنّه مكروه ليس حبرام، وهو مروّي عن مجاعة من الّتابعني :وأّما الّشطرنج -
  هو شّر من الّنرد وأهلى عن اخلري، وقاسوه على الّنرد؛: حرام، قال مالك: وقال مالك وأمحد  -
  ).16-15/15(. هو دونه: وأصحابنا مينعون القياس، ويقولون  -

*****************************************************************  

  

  :الّلعن

  ]:خطورة اللعنة[

  ).67-2/66(. الّلعن من املعاصي الّشديدة القبح

  

لّلّعان[ -    ]ليس املومن الّصّديق 
ال ينبغي لصّديق أن يكون لّعا وال يكون الّلعانون شهداء وال "قال صّلى هللا عليه وسّلم  -

  ".  شفعاء يوم القيامة
م ال يكونون شفعاء وال شهداء"قوله صّلى هللا عليه وسّلم   - يشفعون يوم فمعناه ال " إ

م اّلذين استوجبوا الّنار وال شهداء، فيه ثالثة أقوال : القيامة حني يشفع املؤمنون يف إخوا
  .أصّحها وأشهرها ال يكونون شهداء يوم القيامة على األمم بتبليغ رسلهم إليهم الّرساالت

رج منه أيضا الّلعن وهذا الّذم يف احلديث إّمنا هو ملن كثر منه الّلعن ال ملرّة وحنوها، وألنّه خي -
  ).149-16/148(.   املباح، وهو اّلذي ورد الشرع به
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اإلبعاد من رمحة هللا : واتّفق العلماء على حترمي الّلعن فإنّه يف الّلغة اإلبعاد والطرد، ويف الّشرع -
.  تعاىل، فال جيوز أن يبعد من رمحة هللا تعاىل من ال يعرف حاله وخامتة أمره معرفة قطعية

)2/67(.  

  

  )2/125)(2/119)(2/67(...." ولعن املؤمن كقتله" - 
  ).149-16/148(. يف اإلمث وهذا أظهر" لعن املؤمن كقتله"وقيل معىن  -
  )2/125(. تغليظ حترمي لعن املسلم، وهذا ال خالف فيه: وفيها -

  

  ]لعن املعّني [ - 
شرعّي أنّه مات  ال جيوز لعن أحد بعينه مسلما كان أوكافرا أو دابة إّال من علمنا بنصّ : قالوا -

  .على الكفر، أو ميوت عليه، كأيب جهل وإبليس
لوصف  - فليس حبرام، كلعن الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة وآكل الّر  :وأّما الّلعن 

وموكله، واملصّورين والظّاملني والفاسقني والكافرين، ولعن من غّري منار األرض، ومن توّىل غري 
، وغري مواليه، ومن انتسب  ، أو آوى حمد إىل غري أبيه، ومن أحدث ىف اإلسالم حد

طالقه على األوصاف ال على األعيان وهللا اعلم . ذلك، ممّا جاءت به الّنصوص الّشرعية 
)2/67)  .(11/185)  (2/125(  

عدهم، : لعنهم هللا  وقيل: معناه: فقال القاضي. "قاتلهم هللا": -أي ابن عبّاس-وأما قوله
وهؤالء استوجبوا عنده ذلك لشناعة ما أتوه، كما فعله كثري منهم، وإال : قال. قتلهم: يلوق

  )1/83(. فلعنة املسلم غري جائزة

  ]لعن الكّفار[
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 ).74-16/73(. وجيوز لعن الكفار مجلة أو الطّائفة منهم، خبالف الواحد بعينه -

  

  :ورد الّنهي عن لعن الدواّب وغريها - 
ا : "وسّلم يف النّاقة اّليت لعنتها املرأةوقال صّلى هللا عليه  - خذوا ما عليها ودعوها فإ

قة عليها لعنة"ويف رواية  "ملعونة   ".ال تصاحبنا 
  )18/139)(16/147(.  واملراد الّنهي عن مصاحبته لتلك الناقة يف الطّريق - 

  

ذلك كان له زكاة من لعنه الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم أو سّبه أو دعا عليه أو ليس هو أهال ل -
  )16/150(:   وأجرا ورمحة

**************************************************************************** 

  

  

  

 :الّلقب -

س بذكر اإلنسان بلقبه ووصفه الذي يكرهه وإن كان قد يكره غريه مثله -   )9/17(.  ال 

*****************************************************************  

  

  :الّلقطة -
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ا، والثالثة: واللغة الثانية.  بفتح القاف على اللغة املشهورة اليت قاهلا اجلمهور: هي - سكا : لقطة 
  .لقط بفتح الالم والقاف: لقاطة بضم الالم، والرابعة

ال يقع اسم الّضالة إّال على احليوان، : ل األزهرّي وغريهقا ]:الفرق بني اللقطة وبني الضالة[
  .ضّل اإلنسان والبعري وغريمها من احليوان وهي الضوال: يقال

  .فيقال هلا لقطة وال يقال ضالة: وأما األمتعة وما سوى احليوان 

  

  ]هل جيب أخذها؟[ -
فأّما األخذ فهل هو واجب أم مستحب؟ فيه مذاهب، وخمتصر ما ذكره أصحابنا ثالثة أقوال،   -

  .يستحّب وال جيب: أصّحها عندهم

  ]ماذا على املرء إذا وجد لقطة؟[

  .ليعلم صدق واصفها من كذبه ولئال خيتلط مباله ويشتبه يعرف عفاصها ووكاءها -
لفاء والصاد املهم -والعفاص  - وهو الوعاء اّليت تكون فيه الّنفقة جلدا كان أو  -لةفبكسر العني و

  .غريه
  .هو اخليط الذي يشد به الوعاء، يقال أو كيته إيكاء فهو موكى بال مهز: والوكاء -

  

  ]تعريفها[

ا فعرّفها سنة: ومعناه". مث عّرفها سنة: "لقوله صلى هللا عليه و سلم -   .إذا أخذ
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  ]هل جيب تعريفها سنة؟[ 

فهة وال يف معىن : ةوأما تعريف سن  - فقد أمجع املسلمون على وجوبه إذا كانت الّلقطة ليست 
إلمجاع   .الّتافهة، ومل يرد حفظها على صاحبها بل أراد متّلكها، وال بد من تعريفها سنة 

فأما إذا مل يرد متلكها بل أراد حفظها على صاحبها فهل يلزمه الّتعريف؟ فيه وجهان ألصحابنا،   -
يلزمه الّتعريف لئال تضيع على صاحبها، فإنه ال يعلم أين هي حىت يطلبها، فوجب  أنه: فاألصحّ 
  .تعريفها

  

  ]أين وكم مّرة يعّرفها؟[ 

والّتعريف أن ينشدها يف املوضع اّلذي وجدها فيه ويف األسواق وأبواب املساجد : قال أصحابنا  -
ن؟ من ضاع منه دراهم؟ من ضاع منه شيء؟ من ضاع منه حيوا: ومواضع اجتماع الناس، فيقول

  .وحنو ذلك، ويكّرر ذلك حبسب العادة
-12/20(.  وهللا أعلم. فيعّرفها أّوال يف كّل يوم مثّ يف األسبوع مثّ يف أكثر منه: قال أصحابنا  -

22.(  

  

  ]التحّري الّشديد يف تعريفها[ -
فيتعّرفها أول ما يلتقطها حىت يعلم صدق واصفها إذا وصفها ولئال ختتلط وتشتبه، فإذا عّرفها سنة  -

وأراد متّلكها استحب له أن يتعّرفها أيضا مرة أخرى تعّرفا وافيا حمّققا ليعلم قدرها وصفتها، فريّدها 
  )12/23(.  إىل صاحبها إذا جاء بعد متّلكها وتلفها

  

  ]ث سنني؟هل تعّرف سنة أم ثال[ -
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وقد أمجع العلماء على االكتفاء بتعريف سنة، ومل يشرتط أحد تعريف ثالثة أعوام : قال القاضي -
، ولعله مل يثبت عنه   ).27-12/25(. إال ما روي عن عمر بن اخلطاب 

  

  ]هل يعّرف الشيء احلقري؟[

. وأّما الّشيء احلقري فيجب تعريفه زمنا يظّن أّن فاقده ال يطلبه يف العادة أكثر من ذلك الزمان  -
)12/22(  

.  التمرة وحنوها من حمقرات األموال ال جيب تعريفها بل يباح أكلها والتصرف فيها يف احلال -
)7/177(  

وسقاطتها وما يطرحه النّاس وجيوز التقاط املطروحات رغبة عنها كالّنوى والسنابل وخرق املزابل  -
م تركوه رغبة عنه، فكل هذا حيّل التقاطه  ّ من رديء املتاع ورديء اخلضر وغريها ممّا يعرف أ

  )14/165(.  وميلكه امللتقط

  

  ]ال جيوز أخذها للّتمّلك[ -
ا تلتقط للحفظ على صاحبها - ّ   )12/28(. وال جيوز التقاط ضالة اإلبل وحنوها للّتملك، بل أ
املختار أنّه يلزمه تعريف اللّقطة مطلقا سواء أراد متّلكها أو حفظها على صاحبها، وهذا  واملذهب -

  .هو الّصحيح

  

  .والتقاط اللقطة ومتلكها ال يفتقر إىل حكم حاكم وال إىل إذن الّسلطان، وهذا جممع عليه -
  )12/28(. وهللا أعلم. وال فرق بني الغّين والفقري، وهذا مذهبنا ومذهب اجلمهور -
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  ]يدفعها إىل صاحبها وإن مل جيد متّلكها[ -
  .إن جاءها صاحبها دفعها إليه وإّال فيجوز له أن يتمّلكها -
إذا عرّفها فجاء صاحبها يف أثناء مّدة الّتعريف أو بعد انقضائها وقبل أن يتمّلكها : قال أصحابنا  -

ا املّتصلة واملنفصلة د   .امللتقط فأثبت أنه صاحبها أخذها بز
كالولد والّلنب والّصوف   واملنفصلة كالّسمن يف احليوان وتعليم صنعة وحنو ذلك، فاملتصلة -

  .واكتساب العبد وحنو ذلك
وأّما إن جاء من يّدعيها ومل يثبت ذلك، فإن مل يصّدقه امللتقط مل جيز له دفعها إليه وإن صّدقه   -

  .ل أن يتمّلكها امللتقطجاز له الّدفع إليه وال يلزمه حىت يقيم البّينة، هذا كّله إذا جاء قب
فأّما إذا عّرفها سنة ومل جيد صاحبها فله أن يدمي حفظها لصاحبها وله أن يتملكها، سواء كان   -

  ).23-12/22(.  غنّيا أو فقريا
ا املتصلة دون املنفصلة، فإن كانت قد تلفت بعد  - د وإن جاء صاحبها بعد متلكها أخذها بز

  )12/23(.   وعند اجلمهورالّتملك لزم امللتقط بدهلا عند 

  

  ]مىت جيوز للملتقط أن يتمّلكها؟[ -
ن : فإن أراد متّلكها فمىت ميلكها؟ فيه أوجه ألصحابنا، أصّحها  - لّتملك،  ال ميلكها حىت يتلفظ 

  )12/23(.  متلكتها أو اخرتت متّلكها: يقول

  

  ]ال ينقطع حّق صاحبها بل ترّد إليه إذا جاء يوما من الّدهر[ -
  .أمانة عند امللتقط بعد السنة مامل يتملكها فإن تلفت بغري تفريط فال ضمان عليهتكون  -
قية وإال فبدهلا -   .وال ينقطع حق صاحبها بل مىت جاءها فليؤّدها إليه إن كانت 
وقد نقل القاضي وغريه إمجاع املسلمني على أنه إذا جاء صاحبها بعد التمليك ضمنها املتملك  -

  ).25- 12/24(. ن وهللا أعلمإّال داود فأسقط الضما
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  ]هل تدفع إليه ببيّنة أم مبجّرد ذكر الوصف؟[ -
  .ال جيب دفعها إليه إال ببّينة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رمحهم هللا تعاىل: أصحابنا يقولون -
  )12/25(.  واألمر بدفعها مبجرد تصديقه ليس للوجوب وهللا أعلم -

  

  ]ضاّلة الغنم واإلبل[ -
ّن اإلبل مستغنية عن من حيفظها الستقالهلا  وفّرق صّلى هللا - عليه و سلم بينهما وبني الفرق 

ب وغريها من صغار الّسباع   .حبذائها وسقائها وورودها املاء والشجر وامتناعها من الّذ
ا أو الّذئب،   - خذها أنت أو صاحبها أو أخوك املسلم اّلذي ميّر  والغنم خبالف ذلك، فلك أن 

  .ها دون اإلبلفلهذا جاز أخذ
.  مث إذا أخذها وعّرفها سنة وأكلها مث جاء صاحبها لزمته غرامتها عند وعند أيب حنيفة   -

)12/23(  

  

  ]مّكة: ذات الصلة] [لقطة احلاج[ -

  )12/28(.  ورد الّنهي عن التقاطها للتمّلك، وأّما التقاطها للحفظ فقط فال منع منه

***************************************************************************  

  

  ].اجلهاد: ذات الصلة[ :الّلواء
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الرّاية العظيمة وال ميسكها إّال صاحب جيش احلرب، أو صاحب دعوة اجليش، ويكون : الّلواء
  )12/43(.  وموضوع الّلواء الّشهرة مكان الرئيس عالمة له. الّناس تبعا له

************************************************************************  

  .القسامة: راجع: اللوث

************************************************************************  

  

  ].كسر آالت اللهو[املنكر : راجع: هولّ ال

************************************************************************  

 

 ].صالة الليل-الصالة: ذات الصلة: [ليلة القدر -

  
  :فضل ليلة القدر واحلث على طلبها وبيان حملها وأرجى أوقات طلبها

آلجال اليت تكون ومسيت ليلة القدر ملا يكتب فيها للمالئكة من األقدار واألرزاق وا: قال العلماء -
  .}فيها يفرق كل أمر حكيم{: يف تلك السنة، كقوله تعاىل

  .مسّيت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها: وقيل -
  .وأمجع من يعتد به على وجودها ودوامها إىل آخر الدهر لألحاديث الصحيحة املشهورة  -
 ليلة ويف سنة أخرى هي منتقلة تكون يف سنة يف: فقال مجاعة: واختلفوا يف حمّلها: قال القاضي  -

  .وإمنا تنتقل يف العشر األواخر من رمضان: قالوا. يف ليلة أخرى
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". حني تالحا الرجالن فرفعت"وشّذ قوم فقالوا رفعت لقوله صلى هللا عليه و سلم : قال القاضي -
  .وهذا غلط من هؤالء الشاذين

  

  :ومن عالمات صبيحتها

ا تطلع يومئذ ال شعاع هلا" -   ". أ
هو ما يرى من ضوئها عند بروزها مثل احلبال والقضبان : قال أهل اللغة: م الشنيوالشعاع بض -

  .مقبلة إليك إذا نظرت إليها
ا عالمة جعلها هللا تعاىل هلا: قال القاضي عياض -   .قيل معىن ال شعاع هلا أ

ا ترى ويتحققها من شاء هللا  واعلم أن ليلة القدر موجودة كما سبق بيانه يف أول الباب فإ
تعاىل من بىن آدم كّل سنة يف رمضان كما تظاهرت عليه هذه األحاديث السابقة، وأخبار 

ا ورؤيتهم هلا أكثر من أن حتصر   ).66-8/57(.  الصاحلني 

رها وأرجاها ليلة  - ا ليلة مبهمة من العشر األواخر من رمضان وأرجاها أو وأكثر العلماء على أ
  .وعشرينسبع وعشرين وثالث وعشرين وإحدى 

ا تنتقل فتكون يف سنة ليلة سبع وعشرين ويف سنة ليلة ثالث وسنة ليلة إحدى  - وقال احملققون إ
  )6/43(    .وليلة أخرى، وهذا أظهر

********************************************************************  
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  حرف امليم

************************************************************  

  

  ].الّطهارة، النجاسة، الوضوء، الغسل، املينّ : ذات الصلة: [املاء

  ]:من أحكام املياه[

لّشك وقواعد الشرع متظاهرة على هذا -   .األصل يف املاء واليد الطهارة فال ينجس 
  .يل إذا وردت عليه جناسه جنسته وإن قّلت ومل تغريهيف مذهبنا ومذهب اجلمهور أّن املاء القل -
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وهناك الفرق بني ورود املاء على النجاسة وورودها عليه، وإذا وردت عليه جنسته وإذا ورد عليها  -
  ).181-3/179(.  أزاهلا

  

  :البول يف املاء الراكد - 
  .الرّاكدوأّما الّدائم فهو ". ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه" -
فان كان : وهذا النهي يف بعض املياه للتحرمي ويف بعضها للكراهة ويؤخذ ذلك من حكم املسألة -

 .املاء كثريا جار مل حيرم البول فيه ملفهوم احلديث ولكن األوىل اجتنابه
وإن كان قليال جار فقد قال مجاعة من أصحابنا يكره واملختار أنه حيرم ألنه يقذره وينجسه على  -

 .ملشهور من مذهب الشافعي وغريه ويغّر غريه فيستعمله مع أنه جنسا
يكره وال حيرم، ولو قيل حيرم مل يكن بعيدا، فإن النهي : وإن كان املاء كثريا راكدا فقال أصحابنا -

  .يقتضي التحرمي على املختار عند احملقيقني واالكثرين من أهل االصول
أنه حيرم البول فيه : صحابنا أنه مكروه، والصواب املختاروأما الراكد القليل فقد أطلق مجاعة من أ -

ستعماله وهللا أعلم  .ألنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غريه 
ء والتغوط يف املاء كالبول فيه وأقبح: قال أصحابنا وغريهم من العلماء  - ل يف إ ، وكذلك إذا 

ل بقرب النهر حبيث جيري إليه ا لبول فكله مذموم قبيح منهي عنه على مث صبه يف املاء، وكذا إذا 
  .التفصيل املذكور

  .ويكره البول والتغوط بقرب املاء وإن مل يصل إليه: قال العلماء -
فإن كان قليال حبيث ينجس بوقوع النجاسة : وأما انغماس من مل يستنج يف املاء ليستنجي فيه -

لنجاسة وتنجيس املاء، وإن كان كثريا ال ينجس بوقوع النجاسة   فيه فهو حرام ملا فيه من تلطخه 
س به وإن كان راكدا فليس حبرام وال تظهر كراهته ألنه ليس يف معىن  فيه، فإن كان جار فال 

  ).188-3/187(.  البول وال يقاربه ولو اجتنب اإلنسان هذا كان أحسن وهللا أعلم
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ء  قبل غس -    :لها ثالكراهة غمس املتوضئ وغريه يده املشكوك يف جناستها يف اإل
ء قبل غسلها وهذا جممع عليه، لكن اجلماهري من العلماء املتقدمني  - وينهى عن غمس اليد يف اإل

مث الغامس ي تنزيه ال حترمي، فلو خالف وغمس مل يفسد املاء ومل    .واملتأخرين على أنه 
لقيام من النوم بل املع - ترب فيه الشك يف مث مذهبنا ومذهب احملققني أن هذا احلكم ليس خمصوصا 

  .جناسة اليد
ا وأراد غمسها قبل غسلها فاألصح الذي ذهب إليه اجلماهري من أصحابنا أنه  - وإذا تيقن طهار

  .ال كراهة فيه بل هو يف خيار بني الغمس أّوال والغسل
ء : قال أصحابنا - ء كبري أو صخرة حبيث ال ميكن الّصب منه وليس معه إ وإذا كان املاء يف إ

خذ بطرف ثوبه النظيف أو صغري ي خذ املاء بفمه مث يغسل به كفيه أو  غرتف به فطريقه أن 
  ).181-3/179(  .يستعني بغريه وهللا أعلم

*****************************************************************************  

  

  ]البيوع: ذات الصلة: [املال

  ]األصل يف األموال احللّ [ - 

  )17/197(.  كّل مال ملكه العبد فهو له حالل حّىت يتعّلق به حقّ 

  

  ]ميل النفوس إليه[

شبهه يف الرغبة فيه وامليل إليه وحرص "  إن هذا املال خضرة حلوة"قال صلى هللا عليه و سلم 
لفاكهة اخلضراء احللوة املستلذة فإن األخضر مرغوب فيه على انفراده واحللو كذلك  النفوس عليه 
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وفيه إشارة إىل عدم بقائه ألن اخلضروات ال تبقى وال تراد للبقاء . على انفراده فاجتماعهما أشد
  )7/126(.  وهللا أعلم

  

  ]الّنهي عن إضاعة املال[

أنّه إفساد، : فهو صرفه يف غري وجوهه الشرعّية وتعريضه للتلف، وسبب الّنهي: وأّما إضاعةاملال
  )12/11(.  ، وألنّه إذا أضاع ماله تعّرض ملا يف أيدي النّاسوهللا ال جيب املفسدين

  

  ]صرف اإلمام األموال يف مصاحل األمة[ 

  )2/181(.   اإلمام يصرف املال يف مصاحل املسلمني، األهم فاألهم

  

  ]فيضان املال بعد نزول عيسى عليه الّسالم[

رمي صّلى هللا عليه وسّلم حكما ليوشكّن أن ينزل فيكم عيسى بن م: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -
: ومعناه". مقسطا فيكسرالّصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية ويفيض املال حّىت ال يقبله أحد

يكثر وتنزل الربكات وتكثر اخلريات بسبب العدل وعدم الّتظامل، وتقيء األرض أفالذ كبدها، 
-2/192).(191-2/190(.  وتقل أيضا الّرغبات لقصر اآلمال وعلمهم بقرب الّساعة

193.(  

************************************************************************  
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  .احملكم: راجع: ملتشابه - 

***************************************************************************  

  

  ].الّنكاح: ذات الّصلة: [املتعة

متعة النكاح هي نكاح املرأة إىل أجل فكان مباحا مث نسخ يوم خيرب مث أبيح يوم الفتح مث نسخ 
م الفتح واستمر حترميه إىل اآلن واىل يوم القيامة، وقد كان فيه خالف يف العصر األول مث  يف أ

  ).170- 8/169(...  وأمجعوا على حترميهارتفع 

  

  ]:زجر عمر  عن املتعة[ 

حلجارة: " قال     )8/168(". فلن أوتى برجل نكح امرأة إىل أجل إال رمجته 

****************************************************************************  

  

  .راجع اخلرب: املتواتر

****************************************************************************  

  

  ]احلقيقة،  الكالم: ذات الصلة: [جماز
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از واملبالغة يف مواضعها -   )10/98()10/106()16/100(.  وجيواز استعمال ا

  

  ]هل يف القرآن جماز؟[

از ألّن اجلدار ال يكون له حقيقة } فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقضّ {قوله تعاىل   - هذا من ا
  .الّسقوطقرب من االنقضاض وهو : ومعناه. إرادة

از يف القرآن وله نظائر معروفة  - ذا على وجود ا   )15/141(.  واستدّل االصوليون 

****************************************************************************  

  

  

وإن   :العورة].القدريّة جموس هذه األّمة: [القدر]. التوارث بني الكفار: [الفرائض. جزية: راجع: جموس
  .كانت األمة جموسية أو مرتدة أو وثنية أو معتدة أو مكاتبة فهي كاألمة األجنبيه

****************************************************************************  

  

  .احلرابة: راجع: احملاربون

****************************************************************************  
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  ].املواالة: ذات الّصلة: [احملّبة

متكينه من طاعته وعصمته وتوفيقه وتيسري ألطافه وهدايته وإفاضة : وحمبة هللا تعاىل لعبده: قال القاضي عياض -
  .رمحته عليه

: فكشف احلجب عن قلبه حّىت يراه ببصريته فيكون كما قال يف احلديث الّصحيح: هذه مباديها، وأما غايتها  -
  )15/151(".  أحببته كنت مسعه اّلذي يسمع به وبصرهفإذا "

  

  ]حّب ما حيبه احلبيب[

  )14/10(.  ومن أوصاف احملّب الّصادق أن حيّب ما أحّب حمبوبه ويكره ما كره -
  )17/100(. جيب إيثار طاعة هللا ورسوله صّلى هللا عليه وسّلم على موّدة الصديق والقريب وغريمها -
جربيل فأحّبه وأحّبه أهل الّسماء مثّ يوضع له القبول يف األرض، وذكر يف البغض إذا أحّب هللا عبدا أمر  -

  :حنوه
ه - ّ   ).184-16/183(.  كونه مطيعا  تعاىل حمبو له: وسبب حّبهم إ
  حمبة هللا عبده هي رمحته له ورضاه عنه وإرادته له اخلري وأن يفعل به فعل احملّب من اخلري؛: قال العلماء -
  )16/124(.  ميل القلب وهللا تعاىل منزّه عن ذلك: وأصل احملّبة يف حّق العباد  -

  

  ]حمّبة الّصحابة الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم[ -
لذي : فقال -يعين امسه الّشريف-احمه: "فقال الّنّيب صّلى هللا عليه وسلم لعليّ : قوله  - ما أ 

ب األدب املستحب، ألنه مل يفهم من الّنّيب صّلى هللا وهذا اّلذي فعله علّي  م. "أحماه ن 
عليه و سلم حتتيم حمو علّي بنفسه، وهلذا مل ينكر، ولو حتم حموه بنفسه مل جيز لعلّي تركه، وملا أقرّه 

  ).136-12/135(.  الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم على املخالفة
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  :إذا أثين على الّصاحل فهي بشرى وال تضّره  -
  .....ي دليل على رضاء هللا تعاىل عنه وحمبّته له فيحّببه إىل اخللقوه  -
  )16/189(.  هذا كّله إذا محده النّاس من غري تعّرض منه حلمدهم وإّال فالّتعرض مذموم  -

  

  : املرء مع من أحبّ  -
  .فضل حّب هللا ورسوله صّلى هللا عليه وسّلم والّصاحلني وأهل اخلري األحياء واألموات: فيه و

آلداب الّشرعية: ومن فضل حمّبة هللا ورسوله  - يهما والتأّدب    .امتثال أمرمها واجتناب 
  ...وال يشرتط يف االنتفاع مبحّبة الّصاحلني أن يعمل عملهم إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم  -
  )16/186(.  ّمث إنّه ال يلزم من كونه معهم أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كّل وجه -

على التحاب يف هللا وبيان عظم فضله وهو من املهمات فإن احلب يف هللا والبغض  ورد احلثّ 
  ).122- 7/121(. يف هللا من اإلميان وهو حبمد هللا كثري يوفق له أكثر الناس أو من وفق له

***************************************************************************  

  

ومن قّلده الّسلطان احلسبة، هل له أن حيمل :  اخلالف]. احملتسب يعّزر: [ التعزير: راجع: حمتسب

الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان احملتسب من أهل االجتهاد؟ أم ال يغري ما كان على 

  مذهب غريه؟

***************************************************************************  
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  :احملكم واملتشابه

 :قد اختلف املفّسرون واألصولّيون وغريهم يف احملكم واملتشابه اختالفا كثريا -
ذي املكشوف املعىن الّ : أّن احملكم يرجع إىل معنيني، أحدمها: الّصحيح: قال الغزايل يف املستصفى  -

  .ما يتعارض فيه االحتمال: ال يتطّرق إليه إشكال واحتمال، واملتشابه
  .أّن احملكم ما انتظم ترتيبه مفيدا إّما ظاهرا وإّما بتأويل: والثّاين  -
وأّما املتشابه فاألمساء املشرتكة كالقرء وكاّلذي بيده عقدة الّنكاح وكالّلمس، فاألّول مرتّدد بني   -

ليد وحنوهااحليض والطّهر، والثّاين   )16/217(.    بني الوّيل والّزوج، والثّالث بني الوطء واملّس 

************************************************************************  

  

  ، ]السالم على النساء[اخللوة، السفر، احلج، السالم : راجع: حمرم

************************************************************************  

  

  املخابرة 

  .الفالح هذا قول اجلمهور: واملخابرة مشتقة من اخلرب، وهو األكار أي: قالوا -
فهي واملزارعة متقاربتان ومها املعاملة على األرض ببعض ما خيرج منها من الزرع، كالثّلث والّربع   -

ذر من مالك األرض، وىف املخابرة وغري ذلك من األجزاء املعلومة، لكن ىف املزارعة يكون الب
  .يكون البذر من العامل، هكذا قاله مجهور أصحابنا، وهو ظاهر نّص الشافعيّ 

  )10/192(.  وىف صحة املزارعة واملخابرة خالف مشهور للسلف -
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  :كراء االرض    - 
لذهب : واختلف العلماء يف كراء األرض فقال الشافعّي وأبو حنيفة وكثريون - ا  والفضة جتوز إجار

لطعام والثياب وسائر األشياء، سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غريه، ولكن ال جتوز  و
ا جبزء ما خيرج منها كالثلث والربع وهي املخابرة، وال جيوز أيضا أن يشرتط له زرع قطعة  إجار

  .معينة
لذهب : وقال أمحد وأبو يوسف ودمحم بن احلسن ومجاعة من املالكية وآخرون - ا  جتوز إجار

ذا قال ابن شريح وبن خزمية واخلطايب وغريهم من  لثلث والربع وغريمها؛ و والفضة، وجتوز املزارعة 
  ).230-10/229)(10/198(.  وهو الراجح املختارحمّققى أصحابنا، 

****************************************************************  

  

  ]الّتعارض، الّنسخ: ذات الّصلة[خمتلف احلديث 

  

  ]أقسام خمتلف احلديث[

حلديثني مجيعا، ومهما : أحدمها: مث املختلف قسمان  - ميكن اجلمع بينهما، فيتعّني وجيب العمل 
ري إليه، وال يصار إىل الّنسخ مع أمكن محل كالم الشارع على وجه يكون أعّم للفائدة تعّني املص

  .إمكان اجلمع، ألّن يف الّنسخ إخراج أحد احلديثني عن كونه ممّا يعمل به
سخا قّدمناه :القسم الثاين -   .أن يتضاّدا حبيث ال ميكن اجلمع بوجه، فإن علمنا أحدمها 
لّراجح منهما]: الثالث[ - م وساوإّال علمنا  ئر وجوه الّرتجيح، ، كالّرتجيح بكثرة الّرواة وصفا

  )13/135)(1/35(.  وهى حنو مخسني وجها مجعها
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****************************************************************  

  

  .اخللوة: راجع: املخّنث

رة : قال أهل الّلغة املخنث هو بكسر الّنون وفتحها، وهو اّلذي يشبه الّنساء يف أخالقه وكالمه وحركاته، و
رة بتكّلفيكون ه   ).163-14/162(.ذا خلقه من األصل و

***********************************************************************  

  

  .الطب: راجع: مداواة

***********************************************************************  

  

  ]احلمد: ذات الّصلة: [املدح

  ]املدح على هللا[ - 
حقيقة هذا مصلحة للعباد ".  وال أحد أحّب إليه املدح من هللا تعاىل: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -

م يثنون عليه سبحانه وتعاىل فيثيبهم فينتفعون وهو سبحانه غّين عن العاملني ال ينفعه مدحهم  ّ أل
  )17/77(.  وال يضره تركهم ذلك

  

  ]الثّناء على الّشخص يف حضرته[
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عجاب وحنوهجيوز الثناء ع -   .لى اإلنسان ىف وجهه إذا مل خيف عليه فتنة 
  .وأّما استحبابه فيختلف حبسب األحوال واألشخاص  -
ه  -   .وأّما الّنهي عن املدح ىف الوجه، فهو ىف حق من خياف عليه الفتنة مبا ذكر

)1/195)(18/126)(18/127(  

  

لفضيلة[   ]مدح اإلنسان على نفسه 

لفضيلة والعلم وحنوه للحاجة، وأّما النهي عن تزكية الّنفس فإّمنا هو ملن زّكاها  جيوز ذكر االنسان نفسه 
ومدحها لغري حاجة، بل للفخر واإلعجاب، وقد كثرت تزكية النفس من األماثل عند احلاجة كدفع شّر عنه 

  ).17-16/16(.  كبذلك أو حتصيل مصلحة للنّاس أو ترغيب يف أخذ العلم عنه أو حنو ذل

  

  ."]وال أزكي على هللا أحدا"قول املادح  عند املدح[

أي ال أقطع على عاقبة أحد وال ضمريه ألّن ذلك مغيب عنّا ولكن أحسب وأظّن لوجود الظّاهر   -
  ).127-18/126(.  املقتضي  لذلك

  

  ]كيف نتعامل مع املّدحني؟[

هذا احلديث قد ".  وجوه املّداحني الّرتابأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم أن حنثي يف " -
  .محله على ظاهره املقداد اّلذي هو راويه، ووافقه طائفة، وكانوا حيّثون الّرتاب يف وجهه حقيقة

  ).128-18/127(معناه خّيبوهم فال تعطوهم شيئا ملدحهم؛  : وقال آخرون  -
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**************************************************************************  

 

  .الّرق: راجع: املدبّر - 

***************************************************************  

  

  

 ]مكة، يثرب: موضوعات ذات الصلة: [املدينة

  ]النهي عن تسميتها بيثرب[

بعض الناس من املنافقني وغريهم ". يقولون يثرب وهي املدينة"قال صلى هللا عليه و سلم  -
ا يثرب وإمنا امسها   .ففي هذا كراهة تسميتها يثرب.  املدينة وطابة وطيبة: يسمو

وسبب كراهة تسميتها يثرب لفظ التثريب الذي هو التوبيخ واملالمة ومسيت طيبة وطابة : قالوا -
  .حلسن لفظهما

م مرض: وأما تسميتها يف القرآن يثرب -   .فإمنا هو حكاية عن قول املنافقني والذين يف قلو

)9/154-155 .(   )15/31(   )16/31(  

  

  ]تعّدد أمسائها[

  .، وطابة وطيبة والداراملدينة: وملدينة النيب صلى هللا عليه و سلم أمساء: قال العلماء  -
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ا  -   .فأما الدار فألمنها واالستقرار 
  .فمن الطيب وهو الرائحة احلسنة: وأما طابة وطيبة  -
ا مشتقة من دان إذا أطاع، والّدين الطاعة: أحدمها :وأما املدينة ففيها قوالن ألهل العربية -   .أ
ملكان إذا أقام به: والثاين  - ا مشتقة من مدن    .أ
هلمز وتركه، واهلمز أفصح وبه جاء : ومجع املدينة  - سكان الدال وضمها، ومدائن  مدن ومدن 

  )9/155(.  القرآن العزيز وهللا أعلم
  )9/156(.  ويستحّب تسميتها طابة -

  

  ]:جرته صّلى هللا عليه وسّلم إليهاه[

كل القرى"قال صلى هللا عليه وسّلم  - ا، : معناه". أمرت بقرية  هلجرة إليها واستيطا أمرت 
ا مركز جيوش اإلسالم يف أول األمر فمنها : أحدمها: وذكروا يف معىن أكلها القرى وجهني أ

ها   .فتحت القرى وغنمت أمواهلا وسبا
ا تكون من القرى املفتتحة وإليها تساق غنائمها: والثاين  -   )9/154(.  معناه أن أكلها ومري

لربكة، وبيان حترميها وحترمي صيدها  فضل املدينة ودعاء الّنّيب صّلى هللا عليه وسلم فيها 
  :وشجرها وبيان حدود حرمها

  .حيرم صيد املدينة وشجرها عند الشافعي ومالك وموافقيهما -
أنه ال ضمان يف صيد املدينة وشجرها بل هو : شهور من مذهب مالك والشافعي واجلمهوروامل  -

  .حرام بال ضمان
  )9/134(.  وللشافعى قول قدمي أنّه يسلب القاتل حلديث سعد بن أيب وقّاص - 
وال تضر خمالفتهم إذا كانت السنة معه وهذا القول القدمي هو املختار لثبوت احلديث : قلت -

  . حابة على وفقه ومل يثبت له دافعفيه وعمل الص
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لقدمي ففي كيفية الضمان وجهان: قال أصحابنا - يضمن الّصيد والشجر : أحدمها: فإذا قلنا 
  .والكأل كضمان حرم مكة

  .أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكأل: وأصحهما وبه قطع مجهور املفّرعني على هذا القدمي  -
لسلب وجهان  - أنه كسلب القتيل من الكفار فيدخل فيه : أصحهما وبه قطع اجلمهور: واملراد 

  .فرسه وسالحه ونفقته وغري ذلك مما يدخل يف سلب القتيل
  .وهو املوافق حلديث سعد. أصحهما أنه للسالب: ويف مصرف السلب ثالثة أوجه ألصحابنا  -
  .وإذا سلب أخذ مجيع ما عليه إال ساتر العورة -

  ).139-9/138(.  ويسلب مبجرد االصطياد سواء أتلف الصيد أم ال وهللا أعلم: قال أصحابنا

 .وجيوز أخذ أوراق الشجر للعلف، خبالف خبط األغصان وقطعها فإنه حرام - 

)9/147-148.()14/129(  

  

  .يريد املدينة".  إن إبراهيم حرم مكة وإين أحّرم ما بني البتيها" -
ما البة، وهي األرض امللبسة حجارة : ديثقال أهل اللغة وغريب احل  - ن، واحد الّالبتان احلّر

  ).136-9/135(.  شرقية وغربية، وهي بينهما: وللمدينة البتان.  سوداء

  

  ".املدينة حرم ما بني عري إىل ثور" -
  فبفتح العني املهملة وإسكان املثناة حتت، وهو جبل معروف؛: أما عري  -
، فما بني البتيها بيان حلد حرمها من جهيت املشرق واملغرب وما وهذه االحاديث كلها متفقة   -

  )9/147)(9/143(.  بني جبليها بيان حلده من جهة اجلنوب والشمال وهللا أعلم
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  ]دعاء النّيب صلى هللا عليه وسّلم هلا[

رك هلم يف مدهم" - رك هلم يف صاعهم و رك هلم يف مكياهلم و   ".اللهم 
والظاهر من هذا كله أن الربكة يف نفس املكيل يف املدينة حبيث يكفي املد فيها ملن ال يكفيه يف  -

  )9/146)(9/142(.  غريها وهللا أعلم

  

ا -    :الرتغيب يف سكىن املدينة وفضل الصرب على ألوائها وشد
ق مستمر إىل يوم القيا -   .مةوفضل سكىن املدينة والصرب على شدائدها وضيق العيش فيها 
اورة مبكة واملدينة،  واملختار  - ما مجيعا مستحبة اال أن : وقد اختلف العلماء يف ا اورة  أن ا

ما خالئق ال حيصون من سلف  يغلب على ظنه الوقوع يف احملذورات املذكورة وغريها، وقد جاور
  .األمة وخلفها ممن يقتدى به

ا  -   ).152-9/151(.  وهللا أعلم وينبغي للمجاور االحرتاز من احملذورات وأسبا

  

  ".وال يثبت أحد على ألوائها وجهدها إّال كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة" -
  .الشدة واجلوع: -ملد -الالواء: قال أهل اللغة  -
دة الدرجات أو ختفيف احلساب أو مبا شاء : قال القاضي - وتكون هذه الشفاعة ألهل املدينة بز

كرامه م يف روح هللا من ذلك أو  نواع من الكرامة كإيوائهم إىل ظّل العرش أو كو م يوم القيامة 
م إىل اجلنة أو غري ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون  وعلى منابر أو اإلسراع 

  ).137-9/136(.  بعض وهللا أعلم
نة والصرب على وفيه فضيلة سكىن املدي  :وورد ترغيب الناس يف سكىن املدينة عند فتح األمصار - 

ا وهللا أعلم ا وضيق العيش    ).159- 9/158(.  شد
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اختلفوا يف هذا، : قال القاضي".  ال يدعها أحد رغبة عنها إال أبدل هللا فيها من هو خري منه"  -
  .فقيل هو خمتص مبّدة حياته صلى هللا عليه و سلم

  )9/137(.  هو عام أبدا وهذا أصح: وقال آخرون  -

  

  : عليه و سلم برتك الناس املدينة على خري ما كانتإخباره صلى هللا - 
: يعىن". ليرتكنها أهلها على خري ما كانت مذللة للعوايف: "قوله صلى هللا عليه و سلم للمدينة  - 

  .السباع والطري
أن هذا الرتك للمدينة يكون يف آخر الزمان عند قيام : فالظاهر املختار: وأما معىن احلديث -

  ).160-9/159(.   الساعة

  

  :حترمي إرادة أهل املدينة بسوء وأن من أرادهم به أذابه هللا  

وال يريد أحد أهل املدينة بسوء اال أذابه هللا يف النار ذوب الرصاص أو ذوب امللح يف "  -
  ".املاء

خري وتقدمي أي أذابة هللا ذوب الرصاص يف النار، ويكون : قال القاضي  - وقد يكون يف اللفظ 
ذلك ملن أرادها يف الدنيا فال ميهله هللا وال ميكن له سلطان بل يذهبه عن قرب كما انقضى شأن 

م بىن أمية ا أ   ).158-9/157). (138-9/137(.  من حار

  

  ]آوى فيها حدمن أحدث يف املدينة حد أو [

  ".من أحدث فيها حد أو آوى حمد فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني" -
ه وضمه إليه ومحاه: معناه: قال القاضي  -   .من أتى فيها آمثا أو آوى من أ
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اختلفوا يف تفسريمها، : قال املازريّ : قال القاضي". ال يقبل هللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال" -
  ).141-9/140(.  وهو قول اجلمهور. النافلة: الفريضة، والعدل: الصرف :فقيل

  

ها[ -    ]:حراسة املالئكة إ
ا حىت تقدموا إليها" -   ".ما من املدينة شعب وال نقب إال عليه ملكان حيرسا
د  - م الشعاب ز ة يف الكرامة وفيه بيان فضيلة املدينة وحراستها يف زمنه ملسو هيلع هللا ىلص وكثرة احلراس واستيعا

  )9/148(.  لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم
  :حفظ املدينة من دخول الطاعون والدجال اليها   - 
  ". على أنقاب املدينة مالئكة ال يدخلها الطّاعون وال الّدجال"  -
  )9/153(.  فضيلة املدينة وفضيلة سكناها ومحايتها من الطاعون والدجال: ويف هذا احلديث -

  

  : املدينة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة -
ا تنفى خبثها وشرارها كما ينفي الكري خبث احلديد" - خبث احلديد والفضة : قال العلماء".إ

  .وسخهما وقذرمها الذي خترجه النار منهما: هو
وهذا وهللا أعلم يف زمن الدجال كما جاء يف احلديث الصحيح الذي ذكره مسلم يف أواخر  -

ا منها   :ديث الدجالالكتاب يف أحا أنه يقصد املدينة فرتجف املدينة ثالث رجفات خيرج هللا 
  .كل كافر ومنافق

  ).154-9/153(.  أنه خمتص بزمن الدجال وحيتمل أنه يف أزمان متفرقة وهللا أعلم: فيحتمل  -
  )9/156(.  أنه خيرج من املدينة من مل خيلص إميانه ويبقى فيها من خلص إميانه: ومعىن احلديث -

  

  :فضل ما بني قربه صلى هللا عليه و سلم  وفضل موضع منربه - 
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ض اجلنة" - أن ذلك املوضع : أحدمها: ذكروا يف معناه قولني".  ما بني بييت ومنربي روضة من ر
  .أن العبادة فيه تؤّدي إىل اجلنة: والثاين.  بعينه ينقل إىل اجلنة

املراد منربه : قال أكثر العلماء: القاضيقال ".  ومنربي على حوضي"قال صلى هللا عليه و سلم  -
  .بعينه الذي كان يف الدنيا

  ).162-9/161(.  وأنكر كثري منهم غريه: قال. وهذا هو األظهر: قال  -

  

  

  ]فضل جبل أحد[

أن أحدا حيبّنا : الصحيح املختار أن معناه".  هذا جبل حيّبنا وحنّبه: بدا له أحد قال.... " -
واختاره احملققون يف معىن احلديث وأن أحدا حيبنا ..... حقيقه جعل هللا تعاىل فيه متييزا حيب به

  ).163- 9/162). (140-9/139(.  حقيقة

  

  :فضل الصالة مبسجد مكة واملدينة 

  ".سجد احلرامصالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال امل"  -
أن مكة أفضل من املدينة وأن مسجد مكة أفضل من مسجد : ومذهب الشافعي ومجاهري العلماء -

  .وعكسه مالك وطائفة.  املدينة
، أمجعوا على أن موضع قربه صلى هللا عليه و سلم أفضل بقاع األرض :قال القاضي عياض -

  .وأن مكة واملدينة أفضل بقاع األرض
  ا عدا موضع قربه صلى هللا عليه و سلم؛واختلفوا يف أفضلهما م  -
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لفريضة بل يعّم : وأعلم - لصالة يف هذين املسجدين  أن مذهبنا أنه ال خيتص هذا التفضيل 
  .الفرض والنفل مجيعا

قال العلماء وهذا فيما يرجع إىل الثواب فثواب صالة فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواه وال  -
ن فصلى يف مسجد املدينة صالة يتعدي ذلك إىل اإلجزاء عن الفوائ ت، حىت لو كان عليه صال

  .مل جتزئه عنهما، وهذا ال خالف فيه وهللا أعلم
 وأعلم أن هذه الفضيلة خمتصة بنفس مسجده ملسو هيلع هللا ىلص الذي كان يف زمانه دون ما زيد فيه بعده،  -

  ).166-9/163(.  فينبغي أن حيرص املصلي على ذلك ويتفطن ملا ذكرته

  

  ]اإلميان ليأزر إىل املدينة يف آخر الّزمان[ 

رز احلّية إىل جحرها" -   ".إّن اإلميان ليأرز إىل املدينة كما 

ذه الّصفة، ألنّه يف أّول اإلسالم كان كّل من خلص إميانه : ومعناه: قال القاضي أّن اإلميان أّوال وآخرا 
متشّوقا إىل رؤية رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم  وصّح إسالمه أتى املدينة، إّما مهاجرا مستوطنا، وإّما

بت اإلميان منشرح الصدر به يرحل إليها....  ومتعّلما منه ومتقّر   ).177-2/175(.   فكان كّل 

  

  :فضل املساجد الثالثة 

 ".مسجدي هذا ومسجد احلرام ومسجد األقصى:  ال تشّد الّرحال إال إىل ثالثة مساجد -
  .ه من املسجد احلرامومسي األقصى لبعد  -
فضيلة هذه املساجد الثالثة، وفضيلة شّد الّرحال إليها ألن معناه عند مجهور : ويف هذا احلديث  -

  .ال فضيلة يف شد الرحال إىل مسجد غريها: العلماء
 .حيرم شد الرحال إىل غريها وهو غلط: وقال الشيخ أبو دمحم اجلويين من أصحابنا  -
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)9/167-168.(  

  

ملدينةبيان أن  -   :املسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد الّنّيب ملسو هيلع هللا ىلص 
وقد سئل عن املسجد الذي أسس على التقوى فأخذ كفا من حصباء فضرب به األرض مث " -

 ".هو مسجدكم هذا ملسجد املدينة: قال
نه املسجد الذي أسس على التقوى املذكور يف القرآن، ورّد ملا يقول بعض املفسرين  - : هذا نص 

  )9/169(.  أنه مسجد قباء

رته -   :فضل مسجد قباء وفضل الصالة فيه وز
يت مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتني"  -   ".أنّه كان 
رته راكبا وماشيا، وهكذا بيان فضله وفضل مسجده والصالة فيه وفضيلة ز: وفيه - رته، وأنه جتوز ز

ا راكبا وماشيا ر   .مجيع املواضع الفاضلة جتوز ز
رة وهذا هو الصواب وقول " كل سبت" -يف رواية أخري-وقوله  - لز م  فيه جواز ختصيص بعض األ

  ).171-9/169(.  اجلمهور

  

  :فضل متر املدينة

  ".يصبح مل يضّره سّم حّىت ميسي من أكل سبع مترات ممّا بني البتيها حني" -
ا، وفضيلة الّتصّبح بسبع مترات منه، : وفيه. نوع جّيد من الّتمر :والعجوة - فضيلة متر املدينة وعجو

وختصيص عجوة املدينة دون غريها وعدد السبع من األمور اّليت علمها الّشارع وال نعلم حنن حكمتها 
ا واعتقاد فضلها واحلكمة ف يها، وهذا كأعداد الّصلوات ونصب الزّكاة وغريها فهذا فيجب اإلميان 

  ).3-14/2(.  هو الّصواب يف هذا احلديث
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  ]أنواع خنل املدينة[ -
    )12/50(!   أنواع خنل املدينة مائة وعشرون نوعا -

***************************************************************************  

  

  

  

  ].الّنجاسة: ذات الّصلة: [املذي

واملذي ماء أبيض دقيق لزج خيرج عند شهوة ال بشهوة وال دفق وال يعقبه فتور ورمبا ال حيس خبروجه  -
  . ويكون ذلك للرجل واملرأة وهو يف النساء أكثر منه يف الرجال وهللا أعلم

  .وأما حكم خروج املذي فقد أمجع العلماء على أنه ال يوجب الغسل -
  .جب الوضوءقال الشافعي واجلماهري يو  -
واملراد به عند الشافعي واجلماهري غسل ما أصابه املذي ال .   وهو جنس وهلذا جيب غسل الذكر  -

  )3/213(. غسل مجيع الذكر

***********************************************************************  

  

  :املراطلة

  ).10-11/9(  .مراطلة وإذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة مسيت: قال العلماء -
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**************************************************************************  

  

  ]التقوى، العبادة، الزهد: ذات الصلة: [املراقبة

كيا   :الّنهي عن الّدخول على أهل احلجر إّال من يدخل 

ر الظّاملني ومواضع الع: وفيه - ذاب، ومثله اإلسراع يف وادي حمّسر احلّث على املراقبة عند املرور بد
ألّن أصحاب الفيل هلكوا هناك فينبغي للمار يف مثل هذه املواضع املراقبة واخلوف والبكاء 

م ومبصارعهم وأن يستعيذ  من ذلك   .واالعتبار 
كله بل يعلفه  - وينهى عن استعمال مياه بئار احلجر إّال بئر النّاقة، ولو عجن منه عجينا مل 

  ).112-18/110(.  وابالدّ 

******************************************************************  

  

  ]عيادة، الطب: ذات الصلة: [املرض -

  ]العدوى[ 

 "ال يورد ممرض على مصححّ "وحديث ". ال عدوى وال طرية وال صفر وال هامة"حديث  -
أّن : وطريق اجلمع: جيب اجلمع بني هذين احلديثني ومها صحيحان، قالوا: قال مجهور العلماء  -

املراد به نفي ما كانت اجلاهلّية تزعمه وتعتقده أّن املرض والعاهة تعدي بطبعها ال " ال عدوى"حديث 
  بفعل هللا تعاىل؛

حيصل الّضرر عنده يف العادة بفعل فأرشد فيه إىل جمانبة ما " ال يورد ممرض على مصحّ "وأّما حديث   -
  ).214-14/213(  .هللا تعاىل وقدره
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ذوم وحنوه   :اجتناب ا

ذوم وورد أّن الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم أكل معه -   .ورد التنفري من ا
جتنابه منسوخ -   .وقد ذهب عمر  وغريه من الّسلف ايل األكل معه، ورأوا أّن األمر 
ذي قاله األكثرون ويتعّني املصري إليه، أنّه ال نسخ بل جيب اجلمع بني احلديثني ومحل والّصحيح الّ   -

جتنابه والفرار منه على االستحباب واالحتياط ال للوجوب، وأّما األكل معه ففعله لبيان اجلواز  األمر 
  .وهللا أعلم

لنّاس: قالوا: قال القاضي -   .ومينع من املسجد واالختالط 
م إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا ألنفسهم موضعا منفردا خارجا عن  وكذلك: قال  - ّ اختلفوا يف أ

  الّناس وال مينعوا من الّتصرف يف منافعهم، وعليه أكثر الناس، أم ال يلزمهم الّتنحي؟
ولو استضر أهل قرية فيهم جذمي مبخالطتهم يف املاء، فإن قدروا على استنباط ماء بال ضرر : قال -

  )14/228(.  وإّال استنبطه هلم اآلخرون، أو أقاموا من يستقي هلم وإّال فال مينعون وهللا أعلمأمروا به 

  

  :إخبار املرء عن مرضه[ -
جيوز ذكر املريض ما جيده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء صاحل أو وصية أو استفتاء عن حاله  -

. ه قادح يف أجر مرضهوحنو ذلك، وإمنا يكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط وحنوه فإن
)11/76(  

***********************************************************************  

  

  :املزاح
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  )15/182(. ويستحّب مالطفة الغضبان وممازحته واملشي إليه السرتضائه -

***********************************************************************  

  

  

  :املزارعة

يرى الشافعّي وموافقوه وهم األكثرون جواز املزارعة تبعا للمساقاة وإن كانت املزارعة عندهم ال جتوز  -
  .منفردة فتجوز تبعا للمساقاة فيساقيه على النخل ويزارعه على األرض كما جرى يف خيرب

ة وابن شريح وأمحد وابن خزميوفقهاء احملدثني وقال ابن أىب ليلى وأبو يوسف ودمحم وسائر الكوفيني  -
  .وهذا هو الظّاهر املختار جتوز املساقاة واملزارعة جمتمعتني، وجتوز كل واحدة منهما منفردة،: وآخرون

  ).211-10/210(..  وقد صّنف ابن خزمية كتا يف جواز املزارعة واستقصى فيه وأجاد -

***********************************************************************  

  

  ]االتباع: ذات الّصلة: [املسائل

الّنهي عن كثرة املسائل من غري حاجة والّنهي عن منع وهات، وهو االمتناع من أداء حّق لزمه  -
  :أو طلب ما ال يستحّقه

املراد به القطع يف املسائل واإلكثار من السؤال عّما مل يقع وال تدعو إليه : فقيل: وأما كثرة السؤال -
  )12/10(.  حاجة

هه صلى هللا عليه وسّلم  املسائل اليت ال حيتاج إليها ال سيما ما كان فيه هتك سرت مسلم أو وكرا -
  .مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة
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أما إذا كانت املسائل مما حيتاج إليه يف أمور الدين وقد وقع فال كراهة فيها وليس هو : قال العلماء  -
  )1/169)(10/120(.  املراد يف احلديث

  

  ]منع املهاجرين واألنصار من السؤال خبالف الوافدين[

ء : قال القاضي - فإنّه كان مسح بذلك للطّارئني دون املهاجرين، وكان املهاجرون يفرحون بسؤال الغر
م حيتملون يف السؤال ويعذرون ويستفيد املهاجرون اجلواب ّ . الطّارئني من األعراب وغريهم، أل

)16/111(  

  

ح[ -   ]تها للحاجةإ
هذا ليس مبخالف للّنهي عن سؤاله، فإّن هذا املأمور به هو فيما " سلوين: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -

  )1/165(.  }فاسألوا أهل الذكر{: حيتاج إليه، وهو موافق لقول هللا تعاىل

  

  ]تقدمي االعتذار بني يدي املسألة[ 

تقدمي االعتذار بني   -..."ا احلّي من كّفار مضربيننا وبينك هذ:"أي يف قول وفد عبد القيس- : وفيه -
  )1/195(.  يدي املسألة

  

  ]:حسن السؤال واجلواب[ 

  )2/79(.  ميدح حسن املراجعة يف الّسؤال -
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وينبغي للتابع إذا رأى من املتبوع شيئا خيالف املعروف من طريقته واملعتاد من حاله أن يسأله بلطف  -
سيا رجع عنه وإن كان عامدا وله معىن خمصص عرفه التابع واستفاده وإن كان  عنه فإن كان 

  .خمصوصا حبال يعلمها ومل يتجاوزها
لسؤال يسلم من إرسال الظن السيئ بتعارض األفعال أو   - وفيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى وهي أنه 

  ).121-6/120(.  األقوال وعدم االرتباط بطريق واحد

*************************************************************************  

  

  .السبق: راجع: مسابقة

*************************************************************************  

  

  ].املزارعة، املخابرة: ذات الصلة. [املساقاة -
  .لماءوأهل الظاهر ومجاهري الع فقهاء احملدثنيجتوز املساقاة، وبه قال الشافعّي ومجيع  -
  .جيوز على النخل خاصة: واختلفوا فيما جتوز عليه املساقاة من األشجار، فقال داود -
  .على النخل والعنب خاصة: وقال الشافعيّ   -
  .جتوز على مجيع األشجار، وهو قول للشافعيّ : وقال مالك  -
على جمهول،   وجيب بيان اجلزء املساقى عليه من نصف أو ربع أو غريمها من األجزاء املعلومة فال جيوز -

  .على أن لك بعض الثمر: كقوله
وزون للمساقاة على جوازها مبا اتفق املتعاقدان عليه من قليل أو كثري  - - 10/208(. واتفق ا

210.(  

  ]هل يشرتط تعيني املدة يف املساقاة؟[
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  )10/211(.  ال جتوز املساقاة اال إىل مدة معلومة كاإلجارة: وقال اجلمهور -

  

  ]قاةوظيفة عامل املسا[ -
ار وإصالح   - عليه كل ما حيتاج إليه يف إصالح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كالسقي وتنقية األ

ا وحنو ذلك   .منابت الشجر وتلقيحه وتنحية احلشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذا
ار فعلى املا  - لك وهللا وأما ما يقصد به حفظ األصل وال يتكرر كل سنة كبناء احليطان وحفر األ

  )10/211(.   أعلم

*********************************************************************  

  

 ]الصدقة، اإلنفاق، الزهد: املوضوعات ذات الصلة: [املسألة

  :ذّم املسالة

  :اليد العليا خري من اليد السفلى، واليد العليا هي املنفقة والسفلى هي اآلخذة  -

  ).125-7/124(.  وهو مذهب اجلمهور أن اليد العليا هي املنفقة

كل " - شراف نفس مل يبارك له فيه وكان كالذي  فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه 
  .إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه: قال العلماء". وال يشبع

ر يف عفاف وإن كان قليال، واإلمجال يف الكسب وأنه وفيه احلث على التعفف والقناعة والرضا مبا تيس -
شراف وحنوه، فإنه ال يبارك له فيه   )7/126(.  ال يغّرت اإلنسان بكثرة ما حيصل له 

  .واتفق العلماء يف الّنهى عن السؤال إذا مل تكن ضرورة -
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ا حرام، لظاهر: واختلف أصحابنا يف مسألة القادر على الكسب على وجهني، أصحهما  -  أ
  األحاديث؛

  .أن ال يذّل نفسه، وال يلح يف السؤال، وال يؤذى املسؤول: حالل مع الكراهة بثالث شروط: والثّاين  -
التفاق وهللا أعلم  -   ).7/127(.   فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام 
  ).132-7/129(:  وانظر أيضا   -

  

  : من حتل له املسألة

  ]:من حتّمل محالة[ - 1  -
يتحمله اإلنسان أي يستدينه ويدفعه يف إصالح ذات البني كاإلصالح بني قبيلتني وهي املال الذي   -

  .وحنو ذلك، وإمنا حتل له املسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغري معصية
  .]ومن أصابته جائحة اجتاحت ماله[ -2 -
"   فاقةحىت يقوم ثالثة من ذوى احلجى من قومه لقد أصابت فال"   ]رجل أصابته فاقة[ -3 -

  .وإمنا شرط احلجى تنبيها على أنه يشرتط يف الشاهد التيقظ فال تقبل من مغفل

 )7/133-138.(  

  )15/137(.  وجيوز سؤال الطعام عند احلاجة  -

  

  :جواز األخذ بغري سؤال وال تطلع 
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واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل جيب قبوله أم يندب على ثالثة مذاهب حكاها أبو جعفر دمحم  -
بن جرير الطربى وآخرون، والصحيح املشهور الذي عليه اجلمهور أنه يستحب يف غري عطية 

  .السلطان
حها قوم وكرهها قوم  -   .وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأ
  .والصحيح أنه إن غلب احلرام فيما يف يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطى من ال يستحق  -
-7/134(. يف القابض مانع مينعه من استحقاق األخذوإن مل يغلب احلرام فمباح إن مل يكن   -

135.(  

*************************************************************************  

  

  ].ما أدركه املسبوق من الّصالة -آداب املشي إىل الصالة:[الصالة: املسبوق

*********************************************************************  

  

  .].مكة، املدينة، اجلماعة: ذات الصلة: [املسجد -

  :فضل بناء املساجد واحلث عليها  
  

حيتمل مثله يف القدر واملساحة ولكّنه أنفس منه ".  من بىن  مسجدا بىن هللا له مثله يف اجلنة"   -
دات كثرية   )18/113(.  بز

  ).15-5/14(.  اوفضله على بيوت اجلنة كفضل املسجد على بيوت الدني -
م يف أعمال الرب -   )12/171(.   جيوز عمل الفضالء يف بناء املساجد وحنوها ومساعد
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  ]كراهة زخرفة املساجد[

  )5/44(.   ويكره تزويق حمراب املسجد وحائطه ونقشه وغري ذلك من الشاغالت -

  

  ] جواز إحضار املاء  يف املسجد[

  .ملن أراد استعماله لطهارة أو شرب أو غريمها يضعونه يف املسجد مسبال -أي الصحابة-وكانوا -
وقد كانوا يضعون أيضا أعذاق الّتمر ملن أرادها يف املسجد يف زمن الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم  -

  )13/47(.   والخالف يف جواز هذا وفضله

 ]صيانة املساجد من القاذورات[ 

جيب صيانة املساجد وتنزيهها عن األقذار والقذى والبصاق ورفع األصوات واخلصومات والبيع والشراء  -
  ).192-3/191(.  وسائر العقود وما يف معىن ذلك

  )3/193(.   ويستحب استحبا متأكدا كنس املسجد وتنظيفه -

  

  :النهي عن البصاق يف املسجد يف الصالة وغريها -
جد خطيئة مطلقا سواء احتاج إىل البزاق أو مل حيتج بل يبزق يف ثوبه، فإن بزق واعلم أن البزاق يف املس -

 .يف املسجد فقد ارتكب اخلطيئة وعليه أن يكفر هذه اخلطيئة بدفن البزاق هذا هو الصواب
  .ويدفن يف تراب املسجد ورمله وحصاته، إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة وحنوها، وإال فيخرجها -
ذم ال خيتص بصاحب النخاعة بل يدخل فيه هو وكل من رآها وال يزيلها بدفن أوحك وهذا القبح وال -

  ).41-5/38(.  وحنوه
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  ]تطييب املساجد[ 

  )18/138(.  ويستحّب تطيبها...... ورد تعظيم املساجد وتنزيهها من األوساخ وحنوها

  

املسجد حىت تذهب  ينهي من أكل ثوما أو بصال أو كرا أو حنوها مما له رائحة كريهة عن حضور
  :تلك الريح وخيرج من املسجد

وهذا مذهب العلماء كافة إال ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص يف مسجد  -
  .الّنّيب ملسو هيلع هللا ىلص

مث إن هذا النهي إمنا هو عن حضور املسجد ال عن أكل الثوم والبصل وحنومها، فهذه البقول حالل  -
 .د بهمجاع من يعت

ا متنع عن حضور اجلماعة، وهي عندهم فرض   - وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر حترميها أل
  .عني

لثوم والبصل والكراث كل ماله رائحة كريهة من املأكوالت وغريها: قال العلماء -   .ويلحق 
وها من وقاس العلماء على هذا جمامع الصالة غري املسجد كمصلى العيد واجلنائز وحن: قال القاضي  -

ا األسواق وحنوها   .جمامع العبادات وكذا جمامع العلم والذكر والوالئم وحنوها، وال يلتحق 
مينع آكل الثوم وحنوه من دخول املسجد وان كان خاليا، ألنه حمّل املالئكة ولعموم : قال العلماء -

  .األحاديث
ليد ملن أمكنهوخيرج من وجد منه ريح الثوم والبصل وحنومها من املسجد، ويطالب إز  - . الة املنكر 

)5/47-53.(  

  )6/134(. ويندب ملن أراد املسجد أو جمالسة الناس أن جيتنب الريح الكريهة يف بدنه وثوبه
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  :حرمة إدخال النجاسة إىل املسجد

ومن على بدنه جناسة فإن خاف تنجيس املسجد مل جيز له الدخول فإن أمن ذلك جاز، وأما إذا   -
ء فمكروه ء فحرام وإن قطر دمه يف إ   .افتصد يف املسجد، فإن كان يف غري إ

ء ففيه وجهان أصحهما أنه حرام، والثاين مكروه  - ل يف املسجد يف إ   )3/192(. وإن 

  

  ]الوضوء فيه[

ح كل من حيفظ عنه العلم الوضوء يف املسجد اال أن يتوضأ يف مكان يبّله أو : ملنذرقال ابن ا - أ
  )4/44)(3/192(. يتأّذى الناس به فإنّه مكروه

  

  ]بناء الّصفة يف املسجد[

  )13/47(.  جتوز الّصفة يف املسجد وجيوز املبيت فيه بال كراهة، وهو مذهبنا ومذهب اجلمهور

  

  ]مكث احملدث يف املسجد [

أمجع املسلمون على جواز اجللوس يف املسجد للمحدث، فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو 
قراءة علم أو مساع موعظة أو انتظار صالة أو حنو ذلك كان مستحبا، وإن مل يكن لشيء من ذلك  

  )3/192(.  إنه مكروه، وهو ضعيف: كان مباحا، وقال بعض أصحابنا
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  ]الّنوم فيه[

  .د يف املسجد نص عليه الشافعي رمحه هللا تعاىل يف األمجيوز النوم عن  -
. رخص يف النوم يف املسجد ابن املسيب واحلسن وعطاء والشافعي: قال بن املنذر يف اإلشراق  -

)3/192) (15/182(  
  )16/38(.  عند الّشافعي وأصحابه وموافقيهم ال كراهة يف الّنوم يف املسجد -
  )12/95(.  جيوز الّنوم يف املسجد وجيوز مكث املريض فيه، وإن كان جرحيا -

  ).193-3/192(. وجيوز االستلقاء يف املسجد وهز الرجل وتشبيك األصابع  

  

  ]إدخال البهائم والقاصرين فيه[ -

انني والصبيان الذين ال مييزون املسجد لغري حا: قال مجاعة من أصحابنا جة يكره إدخال البهائم وا
مقصودة ألنه ال يؤمن تنجيسهم املسجد وال حيرم، ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص طاف على البعري وال ينفي هذا الكراهة 

  )3/192(. ألنه ملسو هيلع هللا ىلص فعل ذلك بيا للجواز أو ليظهر ليقتدى به صلى هللا عليه و سلم وهللا أعلم

  

  ]صيانة املساجد من الّتطّرق إليها[

ا إال حلاجة مهّمة . املساجد تصان عن تطّرق النّاس إليها يف خوخات وحنوها إّال من أبوا
)15/152-153.(  

  ]إدخال الكافر فيه[ 

ذن املسلمني ومينع من دخوله بغري إذن -   )3/192(.وجيوز أن ميكن الكافر من دخول املسجد 



423 
 

ذن مسلم، سواء كان الكافر كتابيا أو -   .غريه ومذهب الشافعي جوازه 
حلرم، وحنن نقول ال } إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام{: وأما قوله تعاىل - فهو خاص 

  )12/87(.  جيوز إدخاله احلرم، وهللا أعلم
  )12/87(. وجيوز ربط األسري وحبسه فيه -

  ]كراهة رفع األصوات يف املساجد[

ويكره رفع الّصوت يف املساجد يوم اجلمعة وغريه، واليرفع الّصوت بعلم والغريه عند اجتماع الّناس 
  )13/25(.  للّصالة ملا فيه من الّتشويش عليهم وعلى املصّلني والّذاكرين وهللا أعلم

  

  ]جواز عقد جمالس العلم يف املسجد[

رز ظا - هر للّناس واملسجد أفضل، فيذا كرهم ويستحّب جلوس العامل ألصحابه وغريهم يف موضع 
  .العلم واخلري

وجيوز حلق العلم والذكر يف املسجد ويستحّب دخوهلا وجمالسة أهلها ويكره االنصراف عنها من غري   -
دبه   )14/158(..  عذر، ويستحّب القرب من كبري احللقة ليسمع كالمه مساعا بّينا ويتأّدب 

  )13/219(. م ويستحّب ذلك يف املساجدجيلس العامل ألصحابه ويفيدهم ويؤّد -

  

  : الّنهي عن نشد الضالة يف املسجد وما يقوله من مسع الناشد -
ا إذا عرفتها. يقال نشدت الدابة إذا طلبتها: قال أهل اللغة  -   .وأنشد
ورد الّنهي عن نشد الضالة يف املسجد ويلحق به ما يف معناه من البيع والشراء واإلجارة وحنوها من  -

 .العقود وكراهة رفع الصوت يف املسجد
  .ال وجدت فان املساجد مل تنب هلذا: وينبغي لسامعه أن يقول -
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  ]:الّصناعة يف املسجد[

إمنا مينع يف املسجد من عمل الصنائع اليت خيتص بنفعها آحاد : قال بعض شيوخنا: قال القاضي  -
يشمل نفعها املسلمني يف دينهم   الناس ويكتسب به، فال يتخذ املسجد متجرا، فأما الصنائع اليت

س به   .كاملثاقفة وإصالح آالت اجلهاد مما ال امتهان للمسجد يف عمله فال 
  ).55-5/54(.  وحكى بعضهم خالفا يف تعليم الصبيان فيها: قال  -

  ]:التدرب يف املسجد[

لسالح وحنوه من آالت احلرب يف املسجد ويلتحق به ما يف معناه من األس - باب املعينة جيوز اللعب 
  )6/187)(6/184(.  على اجلهاد وأنواع الرب

  

  ]:جواز مطالبة الّدين يف املسجد[ 

لدين يف املسجد والشفاعة إىل صاحب احلّق واإلصالح بني اخلصوم وحسن التوسط  وجتوز املطالبة 
  )10/220(. بينهم وقبول الشفاعة يف غري معصية

  ]مبسجد بين فالن: جواز القول[ -
ذه الّرتمجة، وهذه اإلضافة   - جيوز قول مسجد فالن ومسجد بين فالن، وقد ترجم له البخارّي 

  )13/15(.  للتعريف

 

  ]:فضيلة املساجد الثالثة[
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التشّدوا الّرحال إال إىل ثالثة مساجد مسجدي هذا واملسجد احلرام "قال صلى هللا عليه و سلم 
  ".واملسجد األقصى

  .املسجد احلرام لزمه قصده حلج أو عمرةولو نذر الّذهاب إىل  -
يستحب قصدمها وال : ولو نذره إىل املسجدين اآلخرين فقوالن للشافعي أصحهما عند أصحابه  -

  .جيب وبه قال كثريون من العلماء: والثاين. جيب
لنذر وال ينعقد نذر قصدها، هذا مذهبنا   - قي املساجد سوى الثالثة فال جيب قصدها  وأما 

  )9/106(..  علماء كافةومذهب ال
وليس للسدة حكم املسجد إذا كانت خارجة عنه، وهي املواضع اليت تطل حول املسجد  -

 )5/3(    .وليست منه

  

  :الّنهي عن بناء املسجد على القبور واّختاذ الّصور فيها والّنهي عن اختاذ القبور مساجد

ى الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم عن اخت: قال العلماء - اذ قربه وقرب غريه مسجدا خوفا من إّمنا 
 .املبالغة يف تعظيمه واالفتتان به فرمبا أدى ذلك إىل الكفر كما جرى لكثري من االمم اخلالية

دة يف مسجد رسول هللا   - وملا احتاجت الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني والتابعون إىل الز
دة إىل أن دخلت بيوت أمهات املؤمنني فيه ومنها حجرة  ملسو هيلع هللا ىلص حني كثر املسلمون وامتدت الز

عائشة  مدفن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وصاحبيه أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما بنوا 
على القرب حيطا مرتفعة مستديرة حوله لئال يظهر يف املسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي احملذور 

القرب الشماليني وحرفومها حىت التقيا حىت ال يتمكن أحد من استقبال مث بنوا جدارين من ركين 
وهللا تعاىل " ولوال ذلك ألبرز قربه غري أنه خشي أن يتخذ مسجدا: "القرب، وهلذا قال يف احلديث

لصواب   ).14-5/13(.  أعلم 

**************************************************************************  
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 :مسح الرأس

  )3/114(. أن املستحب يف الرأس أن ميسح ثال كباقي األعضاء: وعند الّشافعي ومن وافقه -
واألحاديث الصحيحة فيها املسح مرة واحدة وىف بعضها االقتصار على قوله مسح، واحتج الشافعى  -

" توضأ ثال ثال أن النّيب صّلى هللا عليه وسّلم"حبديث عثمان رضى هللا عنه اآليت ىف صحيح مسلم 
قي األعضاء" أنه صلى هللا عليه وسّلم مسح رأسه ثال"ومبا رواه أبو داود يف سننه  لقياس على   .و

ن ذلك لبيان اجلواز وواظب صلى هللا عليه وسّلم على   - وأجاب عن أحاديث املسح مرة واحدة 
  )3/107(.  األفضل وهللا أعلم

  ]القدر الواجب مسحه[

ى وجوب مسح الرأس واختلفوا يف قدر الواجب فيه فذهب الشافعي يف مجاعة إىل أن وأمجعوا عل -
  )3/107(. الواجب ما يطلق عليه االسم ولو شعرة واحدة

  

  ]وضع اليد املبتلة على الرأس[
ولو وضع يده املبتلة على رأسه ومل ميّرها هل حيصل املسح؟ واألصح احلصول كما يكفي إيصال املاء  -

قي األع   )3/105(.  ضاء من غري دلكإىل 
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  ]هل متسح على العمامة مع النّاصية؟[

لعمامة فهو عند الشافعي ومجاعة على االستحباب لتكون الطهارة على مجيع الرأس وال فرق  - التتميم 
  .بني أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث

 بال خالف وهو مذهب أكثر ولو اقتصر على العمامة ومل ميسح شيئا من الرأس مل جيزه ذلك عند -
  )3/172(.   العلماء رمحهم هللا تعاىل

*********************************************************************  

  

  :املسح على اخلفني

أمجع من يعتد به يف اإلمجاع على جواز املسح على اخلفني يف السفر واحلضر سواء كان حلاجة أو  -
للمرأة املالزمة بيتها والزمن الذي ال ميشي وامنا أنكرته الشيعة واخلوارج وال يعتد لغريها حىت جيوز 

  .خبالفهم
واختلف العلماء يف أن املسح على اخلفني أفضل أم غسل الرجلني؟ فذهب أصحابنا إىل أن الغسل  -

  )3/164(.   أفضل لكونه األصل

  ]شروط املسح[

ن يفرغ من الوضوء بكماله مث املسح على اخلفني ال جيوز إال إذا لبسهما ع - لى طهارة كاملة 
 . يلبسهما

أنه يشرتط لبسهما على طهارة كاملة حىت لو غسل : وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة فمذهبنا  -
رجله اليمىن مث لبس خفها وغسل اليسرى مث لبس خفها مل يصح لبس اليمىن فال بد من نزعها وإعادة 

ا ألبست بعد كمال الطهارةلبسها وال حيتاج إىل نزع ال   )3/170(.   يسرى لكو
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  :التوقيت فيه

م يف السفر وبيوم وليلة يف احلضر -   .مذهب اجلمهور أن املسح على اخلفني موّقت بثالثة أ
ومذهب الشافعي وكثريين أن ابتداء املدة من حني احلدث بعد لبس اخلف ال من حني اللبس وال من  -

  )3/176(.  حني املسح

  

  ]األكرب يبطل املسحاحلدث [

فإذا أجنب قبل انقضاء املدة مل جيز املسح على اخلف، فلو اغتسل وغسل رجليه يف : قال أصحابنا -
  .اخلف ارتفعت جنابته وجازت صالته

فلو أحدث بعد ذلك مل جيز له املسح على اخلف بل ال بد من خلعه ولبسه على طهارة خبالف ما   -
  )3/176(. فإن له املسح على اخلف بعد ذلك وهللا أعلملو تنجست رجله يف اخلف فغسلها فيه 

****************************************************************************  

  

  .راجع الطيب: املسك -

*************************************************************************  

  

  :اخلمر،  األشربة: راجع: مسكر

*************************************************************************  
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  ].األنبياء، الفضائل، الّدّجال: ذات الصلة: [املسيح

  .واملسيح صفة لعيسى صلى هللا عليه وسّلم وصفة للدجال -
  .فأّما عيسى فاختلف العلماء يف سبب تسميته مسيحا  -
  )  2/234(.  ألنّه مل ميسح ذا عاهة إّال بريء: فحكى عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنّه قال -

*************************************************************************  

  

  ].الكالم: ذات الصلة:[املشرتك

ظهر وجوهها وأكثر استعماهلا إال - .  إذا عدم البياناأللفاظ املشرتكة ال يصار إىل العمل 
)7/201(  

. وأمجع العلماء من أهل الفقه واألصول واللغة على أن القرء يطلق يف اللغة على احليض وعلى الطهر -
)10/62(  

*************************************************************************  

 :املشقة

    )8/174(.املشقة ليست مطلوبة -

**********************************************************************  
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  السالم: راجع: املصافحة

*************************************************************************  

  

  

لزىن هل ترتتب منه أحكام النسب واملصاهرة؟-النسب: راجع[: مصاهرة   ].الوطء 

*********************************************************************  

  

 ].اإلمارة، املنكر: ذات الّصلة: [املصلحة

  ]:رعاية املصاحل[

  )1/223(.  تراعى املصاحل، ويقّدم األهم فاألهّم ويرتكب أخف الضررين لدفع أضرمها وهللا أعلم -
  . جيوز عرض املفضول على الفاضل ما يراه مصلحة لينظر الفاضل فيه، فإن ظهرت له مصلحة فعله -

)1/223)  (2/181(  

ّمهها -   )6/121(.  وإذا تعارضت املصاحل واملهّمات بدئ 
إذا تعارضت املصاحل أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر اجلمع بني فعل املصلحة وترك املفسدة  -

ألهمّ    .بدئ 
وّيل األمر يف مصاحل رعيته وجيتنب ما خياف منه تولد ضرر عليهم يف دين أو دنيا إال األمور ويفكر  -

  .الشرعية، كأخذ الزكاة وإقامة احلدود وحنو ذلك
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ويتألف قلوب الرعية وحيسن حياطتهم لئال ينفروا وال يتعرض ملا خياف تنفريهم بسببه ما مل يكن فيه  -
  )9/89(.  ترك أمر شرعي

سدة اليسرية لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها، إذا مل ميكن ذلك إال وترتكب املف -
  )15/144) (9/90)(12/135(.  بذلك

  )17/101(.  وجيوز إحراق ورقة فيها ذكر هللا تعاىل ملصلحة -
وينبغيرتك بعض األمور املختارة والّصرب على بعض املفاسد خوفا من أن ترتّتب علي ذلك مفسدة  -

 )16/139( . أعظم منه

  

  ]ترك املصلحة خلوف مفسدة أعظم منها[ -
  )14/178(.  وترتك مصلحة خلوف مفسدة أعظم منها وهو من أهّم قواعد اإلسالم -
  )17/101(. ينبغي إخفاء ما خياف من إظهاره مفسدة وإتالف -

  

  ]ارتكاب أخّف الّضررين[

ن دفع  - رتكاب أخّفهماينظر يف املصاحل عند تعارض األمور وإذا تعارضت مفسد   .أعظمهما 

)15/144(  

  .حيتمل أخّف املفسدتني لدفع أعظمهما وحتتمل مفسدة يسرية لتحصيل مصلحة عظيمة -

)10/143(  
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  ]إخفاء بعض العلوم للمصلحة[

  )1/240(.  وجيوز إمساك بعض العلوم اّليت ال حاجة إليها للمصلحة أوخوف املفسدة -

*******************************************************************  

  

  ].الوضوء، الغسل، االستنثار، االستنشاق: ذات الّصلة:[املضمضة

  .كماهلا أن جيعل املاء يف فمه مث يديره فيه مث ميجه: فقال أصحابنا وأما حقيقة املضمضة -

 )3/105(.  دارته على املشهور الذي قاله اجلمهوروأما أقلها فأن جيعل املاء يف فيه وال يشرتط إ  -
مذهب مالك والشافعي : أحدها: واختلفوا يف وجوب املضمضة واالستنشاق على أربعة مذاهب -

ما سنتان يف الوضوء والغسل ما أ  )3/107(.  وأصحا
يتمضمض ويستنشق بثالث غرفات يتمضمض من كل واحدة مث : ويف األفضل مخسة أوجه، األول -

 ).106-3/105(.  وهو الصحيح... يستنشق منها
واتفقوا على أن املضمضة على كل قول مقدمة على االستنشاق وعلى كل صفة وهل هو تقدمي  -

ن، والثاين استحباب كتقدمي يده استحباب أو اشرتاط؟ فيه وجهان أظهرمها اشرتاط الختالف العضوي
 )3/106(.   اليمىن على اليسرى وهللا أعلم

خذ املاء هلما بيمينه -   )3/110(.  والّسّنة يف املضمضة واالستنشاق أن 

  

  ]املضمضة عند دخول الّصالة[
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تستحّب املضمضه من شرب اللنب، قال العلماء وكذلك غريه من املأكول واملشروب تستحب له 
  )4/46(. لئال تبقى منه بقا يبتلعها يف حال الصالة ولتنقطع لزوجته ودمسه ويتطهر فمهاملضمضه، و 

************************************************************************  

  

  .االستسقاء: راجع: مطر

***********************************************************************  

  

  .الغناء: راجع: املعازف

*******************************************************************  

  

  السالم: راجع: معانقة 

************************************************************************  

  

  :املعاومة
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ع مثر الشجرة عامني أو ثالثة أو أكثر، فيسمى أن يبي: وأما النهي عن بيع املعاومة، وهو بيع السنني، فمعناه
إلمجاع، نقل اإلمجاع فيه ابن املنذر وغريه طل  وألنه بيع غرر، ألنه بيع ... بيع املعاومة وبيع السنني وهو 

  )10/193(.  معدوم وجمهول غري مقدور على تسليمه وغري مملوك للعاقد وهللا أعلم

************************************************************************  

  

  

 

  :املعجزات -

. فهو املعجزة الظاهرة اخلارقة للعادة فهكذا، قاله املازري وهللا أعلم: وأما الدليل القاطع على النبوة
)12/107(  

  ]معجزة القرآن[ 

ت ما مثله : "قال صّلى هللا عليه وسّلم  - آمن عليه ما من نّيب من األنبياء إّال قد أعطي من اآل
بعا يوم القيامة   ".البشر، وإّمنا كان اّلذي أوتيته وحيا أوحى هللا إّيل فأرجو أن أكون أكثرهم 

م، : ومن معانيه - نقراض أعصارهم ومل يشاهدها إال من حضرها حبضر أّن معجزات األنبياء انقرضت 
، مع خرق العادة يف أسلوبه وبالغته ومعجزة نبّينا صّلى هللا عليه وسّلم القرآن املستمّر إىل يوم القيامة

توا بسورة من مثله جمتمعني أومتفرّقني ىف مجيع  ملغيبات وعجز اجلّن واإلنس عن أن  وإخباره 
األعصار، مع اعتنائهم مبعارضته فلم يقدروا، وهم أفصح القرون مع غري ذلك من وجوه إعجازه 

  .املعروفة وهللا اعلم
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بعا": وقوله صّلى هللا عليه وسّلم - علم من أعالم النّبّوة، فإنّه أخرب عليه " فأرجو أن أكون أكثرهم 
رك فيهم، حىت  ذا يف زمن قّلة املسلمني، مثّ مّن هللا تعاىل وفتح على املسلمني البالد، و الّسالم 

  ).188- 2/186(.  انتهى األمر واّتسع اإلسالم يف املسلمني إىل هذه الغاية املعروفة

  :جزة والّسحرالفرق بني املع

. والفرق بني املعجزة والّسحر والّتخييل حيتاج إىل فكر ونظر وقد خيطىء النّاظر فيعتقدمها سواء  -
)2/188(  

  

  ]من عالماته صلى هللا عليه وّسلم يف الكتب القدمية[ -
 .إن يكن ما يقول حّقا أنه نيبّ : قال هرقل -
هذا الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القدمية، ففي التوراة هذا أو حنوه من عالمات : قال العلماء  -

لعالمات   )  12/107( .رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فعرفه 

  

  ]:إخباره صّلى هللا عليه وسّلم عن املغيبات[

  )14/130(.  ات النّبّوةهو من معجز  -أي الّدجال-"إنّه لن يضّرك: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -
ستهّب عليكم الّليلة ريح شديدة فال يقم فيها أحد، فمن كان له بعري : "قوله صّلى هللا عليه وسّلم -

  ".فليشّد عقاله، فهّبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الّريح حّىت ألقته جببلي طّيء
ملغيب وخوف الّضرر من هذا احلديث فيه هذه املعجزة الظّاهرة من أخباره صّلى هللا عليه وس  - ّلم 

  )15/42(.  القيام وقت الرّيح
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  :إخباره عن قتلى بدر من الكفار 

 . إىل آخره" هذا مصرع فالن غدا إن شاء هللا: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -
  )17/206(.  وهذا من معجزاته صّلى هللا عليه وسّلم الظاهرة -

  

  ]معجزات يف بعثه علّي ابن أيب طالب لفتح خيرب[

ويف هذا احلديث معجزات ظاهرات لرسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم قولية وفعلية، فالقولية إعالمه   -
.  ّن هللا تعاىل يفتح على يديه فكان كذلك، والفعلية بصاقه يف عينه وكان أرمد فربأ من ساعته

)15/177(  

  

  ]إشارته إىل بقاء سعد بن أيب وقاص إىل أن يعّز هللا به الّدين[

  ".ولعلك ختّلف حّىت ينفع بك أقوام ويضّر بك آخرون: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -
وهذا احلديث من املعجزات فإّن سعدا  عاش حىت فتح العراق وغريه وانتفع به أقوام يف دينهم   -

  )11/78(.  ودنياهم، وتضرر به الكفار يف دينهم ودنياهم

  

  ]:إخباره عن بعض أقوال أصحابه[

  ".أما الرجل فأدركته رغبة يف قريته ورأفة بعشريته: "فقالت األنصار بعضهم لبعض  -
فهذه ".  هاجرت إىل هللا وإليكم، احمليا حمياكم واملمات مماتكم... كّال إّين عبد هللا ورسوله: قال -

  .معجزة من معجزات الّنبّوة
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أي ال أحىي إال عندكم وال أموت إال عندكم، وهذا أيضا من " احمليا حمياكم واملمات مماتكم" -
  ).129-12/128(.  املعجزات

  

رض احلبشة[ -   ]:إخباره مبوت النجاشي 
وفيه معجزة ظاهرة لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلعالمه مبوت النجاشي وهو يف احلبشة يف اليوم   -

  )7/21(.   الذي مات فيه

  

  ]إخباره عن الفتنة بني الصحابة وعن مقتل عّمار مظلوما [ -
  ".ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -
  )18/13(.  هذا من املعجزات وقد جرى هذا يف العصر األّول  -
  :عليه وسّلم من أوجهوفيه معجزة ظاهرة لرسول هللا صلى هللا ".تقتلك الفئة الباغية: "وقال لعّمار -
م يكونون : منها  - ّ م بغاة، وأّن الّصحابة يتقاتلون، وأ ّ أّن عمارا ميوت قتيال، وأنّه يقتله مسلمون، وأ

غية وغريها، وكل هذا قد وقع مثل فلق الّصبح   )18/40(.  فرقتني 

  

  ]إخباره عن فتنة بعض قريش لبقية األّمة[

". هالك أّميت على يد أغيلمة من قريش: "رواية البخاريّ  وىف". يهلك أّميت هذا احلّي من قريش" -
  )18/41(.  وهذا احلديث من املعجزات، وقد وقع ما أخرب به صّلى هللا عليه وسّلم

  

  ]إخباره عن قلة األنصار يف آخر الزمان[
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   .أي ويقّل األنصار، وهذا من املعجزات". النّاس سيكثرون ويقّلون.. "قال صّلى هللا عليه وسّلم 

)16/68(  

  ]إخباره عن ظهور مّدعي الّنبّوة[

  ".ال تقوم الساعة حىت يبعث دّجالون كّذابون قريبا من ثالثني كّلهم يزعم أنّه رسول هللا" -
  .من الّدجل وهو الّتمويه، وقد قيل غري ذلك: وتفسري الّدجال  -
رهم، وكذلك يفعل مبن بقى   - وقد وجد من هؤالءخلق كثريون يف األعصار وأهلكهم هللا تعاىل وقلع آ

  )18/45(.  منهم

  

  :ذكر كّذاب ثقيف ومبريها

إّن رسول هللا صّلى هللا عليه "قالت أمستء بنت أيب بكر للنّيب صلى هللا عليه وسّلم للحّجاج   -
هوسّلم حّدثنا أّن يف ثقيف كّذا  ّ أّما ". ومبريا، فأّما الكّذاب فرأيناه، وأّما املبري فال إخالك إّال إ

  .املهلك: واملبري. أظّنك: فبفتح اهلمزة وكسرها وهو أشهر، ومعناه: إخالك
لكّذاب هنا - ملبري احلّجاج بن يوسف وهللا أعلم: واتّفق العلماء على أّن املراد  . احملتار بن أيب عبيد، و

)16/100(  

  

  ]باره عن كثرة الّروم يف آخر الّزمانإخ[

تقوم الّساعة والّروم أكثر : مسعت رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يقول"قال املستورد بن شّداد 
  )18/22(".  النّاس
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  ]إخباره عن اّتساع املدينة[ 

بقرب  وقد ذكر يف الكتاب أنّه موضع". تبلغ املساكن إهاب أو يهاب: "قال صّلى هللا عليه وسّلم
  )18/30(.  املدينة على أميال منها

  

  ]إخبار عن ملك له اسم غريب[

اءين، ويف بعضها اجلهجا حبذف اهلاء ". ميلك رجل يقال له اجلهجاه: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم -
  )18/36(.  اّليت بعد األلف، واألّول هو املشهور

  

  ]إخباره عن غلبة اإلسالم وأهله وما حيدث من اخلريات[

واّين قد اعطيت مفاتيح خزائن األرض أو مفاتيح األرض، اّين وهللا ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي "
ويف هذا احلديث معجزات لرسول هللا صّلى هللا عليه سلم فإّن ". ولكّين أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها

ا ال ترتّد  ّ ّن أمته متلك خزائن األرض وقد وقع ذلك، وأ مجلة وقد عصمها هللا تعاىل من معناه اإلخبار 
ا تتنافس يف الّدنيا وقد وقع كّل ذلك ّ -9/158).(16-18/13)(8/82)(15/59(.  ذلك، وأ

159.(  

  

  ".وإّين قد أعطيتك ألّمتك أن ال أهلكهم بسنة عامة: "قوله سبحانه وتعاىل -
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لّنسبة إىل  - حية يسرية  قي بالد أي ال أهلكهم بقحط يعّمهم بل إن وقع قحط فيكون يف   
-18/14(.  هذا أيضا من املعجزات الظّاهرة.   اإلسالم، فلله احلمد والشكر على مجيع نعمه

16.(  
  ".مفاتيح خزائن األرض: "ويف غري مسلم"  .... أوتيت خزائن األرض"قال  -
ا وملكها وفتح بالدها وأخذ خزائن أمواهلا، وقد وقع ذلك كله: قال العلماء  -  هذا حممول على سلطا

  ).35-15/34(.  و احلمد وهو من املعجزات

  

  ] إخباره عن غلبة هذه األّمة على فارس والّروم[ -
قد مات كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده، : "قال صّلى هللا عليه وسّلم -

  ".واّلذي نفسي بيده لتنفقّن كنوزمها يف سبيل هللا
لّشام كما كان يف زمنه صّلى معناه : قال الّشافعّي وسائر العلماء  - لعراق وال قيصر  ال يكون كسرى 

نقطاع ملكهما يف هذين اإلقليمني فكان كما قال صّلى  هللا عليه وسّلم، فعّلمنا صلى هللا عليه وسّلم 
  )18/42(.   هللا عليه وسّلم

  ".عصيبة من املسلمني يفتتحون البيت األبيض بيت كسرى: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -
هذا من املعجزات الظاهرة لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم، وقد فتحوه حبمد هللا يف زمن عمر بن   -

 .اخلطاب 
  ).204-12/203(.  تصغري عصبة، وهي اجلماعة: والعصيبة  -

م يركبون : ومنها م يغزون، وأ البحر، إخباره ببقاء أّمته بعده وأنّه تكون هلم شوكة وقّوة وعدد وأ
ا تكون معهم ّ وقد وجد حبمد هللا تعاىل كّل . وأّن أّم حرام تعيش إىل ذلك الّزمان، وأ

  )13/58(.ذلك

  

  ]إخباره عن فتح مصر[
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هلها خريا فإّن هلم ذّمة ورمحا" فإذا رأيت رجلني ..". ستفتحون أرضا يذكر فيها القرياط فاستوصوا 
جزات ظاهرة لرسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، منها إخباره وفيه مع". يقتتالن يف موضع لبنة فاخرج منها

م يفتحون مصر: ومنها. ّن األّمة تكون هلم قّوة وشوكة بعده حبيث يقهرون العجم واجلبابرة ّ ...  أ
)16/96-97).(18/20-21.(  

  

  ]املالحم يف آخر الّزمان[ -
ألعماق أو بدابق" - لّشام بقرب : واألعماق ودابق". ال تقوم الّساعة حّىت تنزل الّروم  موضعان 

  )18/21(.  حلب
يغزوها سبعون ألفا من : "قال صّلى هللا عليه وسّلم عن املدينة اّليت بعضها يف الرب وبعضها يف البحر -

  ).45-18/43(.  القسطنطينية: وهذه املدينة هي".   بين إسحاق

  

  ]إخباره عن قتال الّرتك[ -
م اّليت وهذه كّلها معجزات لرسول هللا -  صّلى هللا عليه وسّلم، فقد وجد قتال هؤالء الّرتك جبميع صفا

ان : ذكرها صّلى هللا عليه وسّلم صغار األعني محر الوجوه ذلف األنف عراض الوجوه كأّن وجوههم ا
  ).38-18/37(.  املطّرقة ينتعلون الّشعر

  

  ]قتال هذه األّمة لليهود[ -
  )18/45(.  وهناك يكون قتل الّدجال واليهود -

  

  ]اخلليفة اّلذي حيثو املال[ -
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  "يكون يف آخر أّميت خليفة حيثي املال حثيا وال يعّده عّددا"قال صّلى هللا عليه وسّلم  -
ليدين، وهذا احلثو اّلذي يفعله هذا اخلليفة يكون لكثرة األموال والغنائم والفتوحات  - واحلثو هو احلفن 

  ).40-18/38(.  مع سخاء نفسه

  ]هللا دعاءهاستجابة [

حلّق لقد رأيت اّلذين ّمسى صرعي يوم بدر"  -   ..."واّلذي بعث حمّمدا صّلى هللا عليه وسّلم 
ابة  -   ).153-12/152(.   هذه إحدى دعواته صّلى هللا عليه وسّلم ا

  

ن حيول هللا ّمحى املدينة إليهم[ -   ] دعاؤه على يهود اجلحفة 

وهذا علم من أعالم نبوة نبينا صلى هللا عليه و سلم فإن اجلحفة من يومئذ جمتنبة وال يشرب أحد من مائها  
  )9/150(.  كان ساكنوا اجلحفة يف ذلك الوقت يهودا: قال اخلطّاّيب وغريه.إال حمّ 

  ]معجزات متفرقة يف حديث سلمة بن األكوع الطويل يف صلح احلديبية واألحداث اليت بعدها[ -
  تكثري ماء احلديبية؛: أربع معجزات لرسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، إحداها: منها -
؛: والثّانية  -   إبراء عني علّي 
نّه يفتح هللا على يديه، وقد جاء التصريح به يف رواية غري مسلم هذه؛: والثّالثة  -   اإلخبار 
م يق: والرّابعة  -   )12/186(.  رون يف غطفان وكان كذلكإخباره صّلى هللا عليه وسلم 

  

  ].إذا هّن حّفل كّلهنّ دعاؤه يف بعض األعنز و [ 

ر بركته صّلى هللا عليه وسّلم    )16/52(:  وانظر أيضا  )14/15(.   هذه من معجزات النبوة وآ
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  ]ومنها دعاؤه مستسقيا فنزل املطر مث دعا فتوقف[

ذا االخبار عن معجزة رسول هللا ص  - لى هللا عليه و سلم وعظيم كرامته على ربه سبحانه ومراده 
م متوالية متصال بسؤاله من غري تقدمي سحاب وال قزع وال سبب آخر ال  نزال املطر سبعة أ وتعاىل 

طن   )6/192(....   ظاهر وال 
.   الشمسومنها املعجزة الظاهرة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف إجابة دعائه متصال به حىت خرجوا يف  -

)6/193(  

ه صّلى هللا عليه وسّلم[   ]كالم اجلمادات إ

إّين ألعرف حجرا مبّكة كان يسّلم علّي ": قال صّلى هللا عليه وسّلم: تسليم احلجر عليه قبل الّنبّوة -
 .معجزة له صّلى هللا عليه وسّلم: وفيه".  قبل أن أبعث إّين ألعرفه اآلن

شي إحدى الّشجرتني إىل األخرى حني دعامها الّنّيب صّلى هللا عليه كالم الّذراع املسمومة، وم:  ومنها -
  )18/143).(179-14/178)(15/36(.  وسّلم وأشباه ذلك

  

  :انشقاق القمر له

انشقاق القمر من أّمهات معجزات نبّينا صّلى هللا عليه وسّلم، وقد رواها عّدة من : قال القاضي
  )17/143(.    الّصحابة  مع ظاهر اآلية الكرمية وسياقها

  ]:معجزات يف تكثري الطعام واملاء[

عها على شرط الّتواتر وحيصل العلم وهذا علم من أعالم الّنبّوة الظّاهرة، وما أكثر نظائره اّليت يزيد جممو  -
  )1/224(.   القطعّي، وقد مجعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة، وهللا اعلم
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ن، أحدمها: قال املازري -   القرآن وهو منقول تواترا؛: ومعجزات الّنّيب صلى هللا عليه و سلم ضر
  )12/35(.   مثل تكثري الطّعام والّشراب وحنو ذلك: والثاين  -
ملعىن  - وقد تظاهرت أحاديث آحاد مبثل هذا حّىت زاد جمموعها على الّتواتر وحصل العلم القطعّي 

اّلذي اشرتكت فيه هذه اآلحاد وهو اخنراق العادة مبا أتى به صّلى هللا عليه وسّلم من تكثري الطّعام 
.  ذلك ممّا هو معروف القليل الكثرة الظّاهرة ونبع املاء وتكثريه وتسبيح الطعام وحنني اجلذع وغري

  )13/221)    (13/219( :وانظر أيضا)13/215(

  

  )14/17(]   كبد شاة  يكفي مجعا كثريا من الّصحابة[  -
  ]ماء قليل يكفي جيشا كبريا[ -
  ".لو كّنا مائة ألف لكفا كنّا ألفا ومخسمائة: سألت جابرا عن أصحاب الشجرة، فقال"  -
ا وصلوا احلديبّية وجدوا : احلديبية، ومعناههذا خمتصر من احلديث الصحيح ىف بئر   -

ّ
أّن الّصحابة مل

لربكة فجاشت؛   بئرها إّمنا تنزه مثل الّشراك فبسق الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم فيها ودعا فيها 
فهي إحدى املعجزات لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فكأن السائل ىف هذا احلديث علم أصل   -

كّنا ألفا : ثري املاء وغري ذلك ممّا جرى فيها ومل يعلم عددهم، فقال جابراحلديث واملعجزة يف تك
  )5/189(وانظر أيضا   ).5-13/4(.  ومخسمائة ولو كنّا مائة ألف أو أكثر لكفا

  

  ]يف قصة احلوت الذي لفظه البحر[

  .ويف هذا احلديث معجزات ظاهرات لرسول هللا صلى هللا عليه وسّلم وهللا أعلم -
  )18/147(]    ألن اجليش جيشه صلى هللا عليه وسّلم[ -

  :يف نبع املاء من بني أصابعه وتكثريه
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ونقله القاضي عن املزين وأكثر العلماء أّن : ويف كيفّية هذا الّنبع قوالن حكامها القاضي وغريه، أحدمها -
ا، قالوا وهو أعظم يف أّن املاء كان خيرج من نفس أصابعه صّلى هللا عليه وسّلم وينبع من ذا: معناه

  .املعجزة من نبعه من حجر
حيتمل أّن هللا كثر املاء يف ذاته فصار يفور من بني أصابعه ال من نفسها وكالمها معجزة ظاهرة : والثّاين -

هرة   ).39-15/38(.  وآية 

  

ت وغريها[   ]معجزاته يف تربيك احليوا

ه لبحرا أو أ: "قال النيب صلى هللا عليه وسّلم -   ".نّه لبحر، قال وكان فرسا يبطأوجد
  ).68-15/67(.  بيان عظيم بركته ومعجزته يف انقالب الفرس سريعا بعد أن كان يبطأ: وفيه -

  

  ]:معجزة حبس الشمس لألنبياء[

أنت مأمورة وأ مأمور، الّلهم احبسها علّي شيئا، فحبست عليه : "قال نّيب من األنبياءللشمس -
: وقد روي أّن نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص حبست له الشمس مرّتني، إحدامها: القاضي  قال".  حّىت فتح هللا القرية

يوم اخلندق حني شغلوا عن صالة العصر حىت غربت فرّدها هللا عليه حّىت صّلى العصر، ذكر ذلك 
  .رواته ثقات: الّطحاوي، وقال

بوصوهلا مع شروق الشمس، ذكره يونس بن  صبيحة اإلسراء حني انتظر العري اّليت أخرب: والثانية  -
دته على سرية بن إسحاق   )12/52(.  بكري يف ز

  

  ]من معجزاته يف القتال[
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ا وجوههم فقال شاهت " - أنه صلى هللا عليه و سلم قبض قبضة من تراب من األرض مث استقبل 
  ".الوجوه فما خلق هللا منهم إنسا إال مأل عينيه ترا من تلك القبضة

ن خربية وفعلية  -   )12/116(.   وهذا أيضا فيه معجز

  

ه عن األعداء[ - ّ   ]حفظ هللا إ
  )18/150(.   وانطر قصته مع سراقة بن مالك يف سفر اهلجرة -

***************************************************************************  

  

 :املعروف

  ]مشروعيته[

ملعروف والنهي ع -   )6/227(.   ن املنكر مع كّل أحديشرع األمر 
وأمجع العلماء على أنه فرض كفاية، فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غريه سقط  -

  )12/230(. اإلنكار بيده ولسانه، ووجبت كراهته بقلبه، هذا مذهبنا ومذهب اجلماهري

  ]بدء اآلمر بنفسه ورعيته[

مر مبعروف أو ينهى عن من - كر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله فهو أقرب إىل قبول قوله اإلمام وغريه ممن 
إلسالم   )8/182(.   وإىل طيب نفس من قرب عهده 

  

  ]عدم اخلوف يف هللا لومة الئم[
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ملعروف وننهى عن املنكر يف كّل زمان ومكان، الكبار والصغار، ال نداهن فيه أحدا، وال خنافه  مر 
  )12/230(.  هو، وال نلتفت إىل األئمة

ملعروف[    ]ثواب األمر 

ملعروف والنهي عن املنكر أكثر منه يف التسبيح والتحميد والتهليل ألن األمر  والثواب يف األمر 
ملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية وقد يتعني وال يتصور وقوعه نفال والتسبيح والتحميد والتهليل 

  )7/92(  .نوافل

***********************************************************************  

  

  ]الصغرية، الكبرية، الظلم، القتل، الشرك، احلدود: ذات الصلة: [املعصية

مذهب اجلمهور أن العزم على املعصية إذا استقر يف القلب كان ذنبا يكتب عليه خبالف اخلاطر الذي 
  ).108-11/107(.  ال يستقر يف القلب

****************************************************************************  

  .الدَّين، اإلفالس: راجع: مفلس

****************************************************************************  

  

  ].الّرق، العتق، النكاح: ذات الّصلة: [مكاتب

  .جتوز الكتابة -
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  .فسخ الكتابة إذا عجز املكاتب نفسه وجيوز -
  .وجتوز كتابة األمة ككتابة العبد -
  .وجتوز كتابة املتزّوجة -
ذا قال الشافعّي ومالك  - واملكاتب ال يصري حرّا بنفس الكتابة، بل هو عبد ما بقي عليه درهم و

  .ومجاهري العلماء
ا ال جتوز على جنم و : الكتابة تكون على جنوم،  ومذهب الشافعي - احد، بل ال بد من جنمني أ

  .جتوز على جنوم وجتوز على جنم واحد: فصاعدا، وقال مالك واجلمهور
لسؤال -   .وجيوز اكتساب املكاتب 
  ).144-10/139(  .ويعان املكاتب يف كتابته -

*************************************************************************  

  

  ].لكعبة، احلج، املدينة، اهلديا: موضوعات ذات الصلة: [مّكة

  ]:فضلها على سائر البقاع[

  ".صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام" -
أن مكة أفضل من املدينة وأن مسجد مكة أفضل من مسجد : ومذهب الشافعي ومجاهري العلماء -

  ).166-9/163(. وعكسه مالك وطائفة.  املدينة

  ]:عنوة أم صلحا هل فتحت مّكة[

. فتحت عنوة: وقد اختلف العلماء فيها، فقال مالك وأبو حنيفة وأمحد ومجاهري العلماء وأهل السري
ذا القول: وقال الّشافعي   ).131-12/130(.  فتحت صلحا، واّدعى املازري أّن الشافعي انفرد 

  ]منع الكافر من احلرم[
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جاء يف رسالة أو أمر مهم ال ميكن من الدخول بل فال ميّكن مشرك من دخول احلرم حبال حىت لو 
ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من  خيرج إليه من يقضي األمر املتعلق به،

  )9/116(.احلرم

  

  ]دور مكة[ 

  :نزول احلاّج مبكة وتوريث دورها

لدان يف مذهب الشافعي وموافقيه أّن مّكة فتحت صلحا وأن دورها مملوكة ألهلها، هلا حكم سائر الب -
ا وسائر الّتصرفات ا وهبتها والوصية    .ذلك فتورث عنهم وجيوز هلم بيعها ورهنها وإجار

  .  فتحت عنوة وال جيوز شيء من هذه التصرفات: وقال مالك وأبو حنيفة واألوزاعى وآخرون  -

)9/120-121)   .(12/127(  

  

  :على الدوامحترمي مّكة وحترمي صيدها وخالها وشجرها ولقطتها إّال ملنشد  

ا اصطلح الناس على حترميها بغري أمر هللا - ّ   )9/127(.  وحترميها بوحي هللا تعاىل ال أ
  .  والّصحيح أّن حترمي مّكة كان يوم خلق هللا السماوات واألرض -
ها فيه احتماالن - جتهاده فلهذا : أحدمها: وحترمي إبراهيم إ مر هللا تعاىل له بذلك ال  أنه حرمها 

رةأضاف ال رة واىل هللا تعاىل    .تحرمي إليه 
  ).125-9/124(.أنه دعا هلا فحّرمها هللا تعاىل بدعوته فأضيف التحرمي إليه لذلك: والثاين  -

)9/134(  
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  :حرمة القتال مبكة

يقاتلون على بغيهم إذا مل ميكن رّدهم عن البغي : فإن بغوا على أهل العدل فقد قال مجهور الفقهاء -
لقتال  . ألّن قتال البغاة من حقوق هللا اليت ال جيوز إضاعتها فحفظها أوىل يف احلرم من إضاعتهاإال 

  .وهو الّصواب وقد نّص عليه الشافعي
وعند الّشافعّي حيرم نصب القتال عليهم وقتاهلم مبا يعّم كاملنجنيق وغريه إذا أمكن إصالح احلال بدون  -

.  إنه جيوز قتاهلم على كل وجه وبكل شيء وهللا أعلمذلك، خبالف ما إذا حتصن الكفار يف بلد آخر ف
)9/124-125.(  

  ]:حرمة أشجارها وصيدها[

  .واتفق العلماء على حترمي قطع أشجارها اليت ال يستنبتها اآلدميون يف العادة وعلى حترمي قطع خالها -
.  مث وال فدية عليه: واختلفوا فيما ينبته اآلدميون، واختلفوا يف ضمان الشجر إذا قطعه، فقال مالك  -

  .عليه الفدية: وقال الشافعي وأبو حنيفة
  .يف الشجرة الكبرية بقرة، ويف الصغرية شاة: واختلفا فيها، فقال الشافعي  -
لقيمة: وقال الشافعي -   .ويضمن اخلال 
  .وجيوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم يف كأل احلرم  -
سواء الشوك املؤذي وغريه، وهو الذي اختاره املتوّيل من وحيرم مجيع نبات احلرم من الشجر والكأل،  -

  .وهو الصحيح وهللا أعلم. أصحابنا
واستثين اإلذخر ألنه حيتاج إليه القني يف وقود النار، وحيتاج إليه يف القبور لتسّد به فرج الّلحد املتخلّلة   -

 . بني الّلبنات، وحيتاج إليه يف سقوف البيوت جيعل فوق اخلشب
إلمجاع على احلالل واحملرم فإن قتله فعليه اجلزاء عند العلماء كافّة إال داود،  وأما صيد - احلرم فحرام 

  .مث وال جزاء عليه: فقال
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ولو دخل صيد من احلل إىل احلرم فله ذحبه وأكله وسائر أنواع التصرف فيه، هذا مذهبنا ومذهب   -
  .مالك وداود

موضعه، فإن نّفره عصى سواء تلف أم ال، لكن إن تلف وحيرم تنفري صيده وهو اإلزعاج وتنحيته من  -
  .يف نفاره قبل سكون نفاره ضمنه املنّفر وإال فال ضمان

لّتنفري على اإلتالف وحنوه، ألنّه إذا حرم التنفري فاإلتالف : قال العلماء  - ونّبه صلى هللا عليه و سلم 
  ).127-9/125(. أوىل

  ]:حرمة لقطتها[

قي البالد، بل ال حتّل إّال ملن يعّرفها أبدا وال حتل لقطتها ملن يري د أن يعرفها سنة مث يتملكها كما يف 
ذا قال الشافعي وعبد الرمحن بن مهدى وأبو عبيد وغريهم   . وال يتملكها، و

)9/126-127.(  

  :الّنهي عن محل السالح مبكة من غري حاجة

  .مذهب اجلماهريوهذا الّنهي إذا مل تكن حاجة فإن كانت جاز، هذا مذهبنا و  -
ولعله أراد إذا كان . إذا احتاج إليه محله وعليه الفدية: وشذ عكرمة عن اجلماعة، فقال: قال القاضي -

  ).131-9/130(.  حمرما ولبس املغفر والدرع وحنومها، فال يكون خمالفا للجماعة وهللا أعلم

  

  ]:إقامة احلدود يف حرم مّكة[

  )9/132(.  قامة احلدود والقصاص يف حرم مكةعند مالك والشافعي وموافقيهما جتوز إ
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  :جواز دخول مكة بغري إحرام

عند بعض العلماء جيوز دخول مكة بغري إحرام ملن مل يرد نسكا سواء كان دخوله حلاجة تكرر   -
كالتاجر والزائر وغريمها، سواء كان آمنا : كاحلطّاب واحلّشاش والّسّقاء والّصيّاد وغريهم، أم مل تتكرر

  )9/131(.   وهذا أصح القولني للّشافعي، وبه يفىت أصحابه.  أو خائفا
أنه جيوز دخوهلا حالال للمحارب بال خالف، : مذهب الّشافعي وأصحابه وآخرين: أخرىوقال مّرة  -

  .وكذا ملن خياف من ظامل لو ظهر للطواف وغريه
أنّه جيوز له دخوهلا بغري : فللّشافعي  فيه قوالن مشهوران، أصحهما: وأما من ال عذر له أصال  -

  )12/129(.   ال جيوز: والثاين.   إحرام، لكن يستحب له اإلحرام

****************************************************************************  

  

 :املكروه

ي مقصود: واملكروه   )7/185(.   هو ما ورد فيه 

***********************************************************************  

  

  :املكس -
م عنده، وتكّرر  - املكس من أقبح املعاصي والذنوب املوبقات، وذلك لكثرة مطالبات النّاس له وظالما

    )11/203(.     ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أمواهلم بغري حقها وصرفها يف غري وجهها

****************************************************************************  
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  .اآلصع: راجع: لاملكيا

****************************************************************************  

  

 :املالئكة

  ]كثرة املالئكة[

هذا البيت املعمور يدخله كّل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه مل يعودوا إليه آخر ما " -
  )2/225(.  وسالمه عليهم وهللا أعلمأعظم دليل على كثرة املالئكة صلوات هللا: ويف هذا". عليهم

  ]هل املالئكة أفضل من البشر؟[

وفّضلناهم {أّن األنبياء أفضل من املالئكة لقوله تعاىل ىف بين إسرائيل : ومذهب أصحابنا وغريهم
  )17/3(.   ، واملالئكة من العاملني}على العاملني

  

  ]احلفظة[

عمال الّنهار بعد  - عمال اللّيل بعد انقضائه يف أّول الّنهار، ويصعدون  املالئكة احلفظة يصعدون 
  )3/13(.  انقضائه يف أّول اللّيل وهللا أعلم

: احلفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها، خالفا ملن قال:" قال اإلمام أبو جعفر الّطحاوّي رمحه هللا -
ا ال تكتب إّال األعمال ال   )2/152(".  ظاهرة وهللا أعلمإ
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  ]حضورهم لكتابة حاضري اجلمعة[

  )6/137(.   قالوا هوالء املالئكة غري احلفظة وظيفتهم كتابة حاضري اجلمعة

  ]الّسيارة[

  )17/14(  .فهؤالء الّسيارة ال وظيفة هلم وإّمنا مقصودهم حلق الذكر

  ]هل ميكن للبشر رؤيتهم؟[ 

  ) 6/82(.  جتوز رؤية آحاد األمة املالئكة -
  )16/124(.  إّن اآلدمّيني قد يرون املالئكة -
ألنبياء بل يراهم الّصحابة واألولياء، ألّن سعد بن أيب وقّاص رآهم يقاتلون  - رؤية املالئكة ال ختتّص 

  )15/66(. عن الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم يوم بدر
م : وفيه".  رة دحيةإّن أّم سلمة رأت جربيل يف صو " - جواز رؤية البشر املالئكة ووقوع ذلك، ويرو

م ال يقدرون على رؤيتهم على صورهم، وكان الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم يرى  على صورة اآلدمّيني أل
  )16/8(.  جربيل على صورة دحية غالبا، ورآه مرّتني على صورته األصلية

*******************************************************************  

  .املعجزات: راجع: املالحم -

******************************************************************  

  

  :مِلك

  :ألقاب امللوك
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والنجاشّي لقب لكل من ملك احلبشة وأما أصحمة فهو اسم علم هلذا امللك الّصاحل : قال العلماء -
  .ملسو هيلع هللا ىلصالذي كان يف زمن النيب 

أن كل من ملك املسلمني يقال : قال املطرز  وابن خالويه وآخرون من األئمة كالما متداخال حاصله  -
له أمري املؤمنني، ومن ملك احلبشة النجاشي، ومن ملك الروم قيصر، ومن ملك الفرس كسرى، ومن 

ن ملك اليمن تّبع، ومن ملك ملك الرتك خاقان، ومن ملك القبط فرعون، ومن ملك مصر العزيز، وم
 . محري القيل بفتح القاف وقيل القيل أقل درجة من امللك

)7/23)(12/112(  

*********************************************************************  

  

  .الدَّين: راجع: املماطلة

*********************************************************************  

  

  .اآلداب: راجع: املناجاة

*****************************************************************************  

  

  :املناظرة

  .جتوز املناظره واملباحثة يف العلم -
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 )4/9(. وجتوز مناظرة املفضولني حبضرة الفاضل ومناظرة األصحاب حبضرة إمامهم وكبريهم  -

م إلظهار احلقّ و -   )1/212(.    جتوز مراجعة األئّمة واألكابر ومناظر

********************************************************************  

  

  اجلمعة: راجع: املنرب

******************************************************************  

  

  

  ]املصلحةاملعروف، : ذات الصلة: [املنكر

فهو أمر إجياب " فليغّريه: "لقوله صّلى هللا عليه وسّلم:  الّنهي عن املنكر من اإلميان ومها واجبان  -
ملعروف والّنهي عن املنكر الكتاب والّسّنة وإمجاع األّمة،  مجاع األّمة وقد تطابق على وجوب األمر 

  .إال بعض الرّافضة، وال يعتّد خبالفهم وهو أيضا من الّنصيحة اّليت هي الّدين، ومل خيالف يف ذلك
لعقل خالفا للمعتزلة  - لّشرع ال    ).22-2/21(.ووجوبه 
فليس خمالفا ملا } عليكم أنفسكم ال يضرّكم من ضّل إذا اهتديتم{: وأما قول هللا عّز و جلّ    -

ه، ألّن املذهب الّصحيح عند احملققني يف معىن اآلية م به فال يضرّكم إنكم إذا فعلتم ما كّلفت: ذكر
  )2/22(.   تقصري غريكم

  

ملعروف والّنهي عن املنكر واجبان كفائيان[   ]األمر 
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ملعروف والّنهي عن املنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الّناس سقط احلرج عن الباقني  - . مثّ إّن األمر 
  .وإذا تركه اجلميع أمث كّل من متّكن منه بال عذر وال خوف

مث إنه قد يتعّني كما إذا كان يف موضع ال يعلم به إّال هو، أّوال يتمكن من إزالته إال هو، وكمن يرى   -
  .زوجته أو ولده أو غالمه على منكر أو تقصري يف املعروف

ملعروف والّنهي عن املنكر لكونه ال : "قال العلماء رضى هللا عنهم  - وال يسقط عن املكلف األمر 
وقد قّدمنا أّن اّلذي عليه األمر } فإّن الذكرى تنفع املؤمنني{جيب عليه فعله  يفيد يف ظّنه، بل

  )2/23( . }ما على الّرسول إّال البالغ{: والّنهي ال القبول، وكما قال هللا عز و جل

ملعروف والنهي عن املنكر   )4/209(.  وال يؤخر األمر 

  ]ال يشرتط يف اآلمر والّناهي أن يكون كامل احلال[

مر به جمتنبا ما ينهى عنه، : قال العلماء  - وال يشرتط يف اآلمر والّناهي أن يكون كامل احلال ممتثال ما 
مر به، والّنهي وإن كان متلّبسا مبا ينهى عنه؛   بل عليه األمر وإن كان خمّال مبا 

حدمه: فإنّه جيب عليه شيئان  - مر غريه وينهاه، فإذا أخل  مر نفسه وينهاها، و ا كيف يباح له أن 
آلخر؟   اإلخالل 

ت، بل ذلك جائز آلحاد : قال العلماء  - صحاب الوال ملعروف والّنهي عن املنكر  وال خيتّص األمر 
  )2/23(.  املسلمني

نكار املنكر وإشاعة إزالته وتوبيخ من أمهل إنكاره ممّن  - وينبغي اعتناء اخللفاء وسائر والة األمور 
  )14/108(  .توّجه ذلك عليه

  

مر ومبا ينهى[    ]يشرتط العلم مبا 

ختالف الّشيء  - مر به وينهى عنه، وذلك خيتلف  مر وينهى من كان عاملا مبا    .مثّ إنّه إّمنا 
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فإن كان من الواجبات الظّاهرة واحملّرمات املشهورة كالّصالة والّصيام والّز واخلمر وحنوها، فكّل   -
ا   .املسلمني علماء 

الجتهاد مل يكن للعوام مدخل فيه، وال هلم إنكاره، وإن كان م  - ن دقائق األفعال واألقوال وممّا يتعّلق 
  )2/23(.   بل ذلك للعلماء

  

  ]ال إنكار يف املختلف فيه[

كّل : فال إنكار فيه، ألّن على أحد املذهبني: أّما املختلف فيه. ّمث العلماء إمنا ينكرون ما أمجع عليه  -
  .هو املختار عند كثريين من احملّققني أو أكثرهمجمتهد مصيب، وهذا 

  )2/23(.   املصيب واحد واملخطىء غري متعّني لنا، واإلمث مرفوع عنه: وعلى املذهب اآلخر  -

  

  )4/183(.  وينكر على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غري حمرم -
اواملكروه ينكر كما ينكر احملرم ومن رأى منكرا وأمكنه تغيريه بي -   )4/209(. ده غريه 
لّلسان - ليد ملن قدر وتقبيح ذلك الفعل    )18/138(. يستحّب إزالة املنكر 

ذا افتيا  والتابع للكبري إذا رأى حبضرته ما يستنكر أو ال يليق مبجلس الكبري ينكره وال يكون 
لسهعلى الكبري بل هو أدب ورعاية حرمة وإجالل للكبري من أن يتوىل ذلك بنفسه وصيا .  نة 

)6/183(  

  

  ] مكانة هذه الفريضة وكيف ضّيعت[
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ملعروف والّنهي عن املنكر قد ضّيع أكثره من أزمان متطاولة،  - ب األمر  واعلم أّن هذا الباب أعين 
ب عظيم به قوام األمر ومالكه، وإذا كثر  ومل يبق منه ىف هذه األزمان إال رسوم قليلة جّدا، وهو 

خذوا على يد الظّامل أوشك أن يعّمهم هللا تعاىل اخلبث عّم العقاب  الّصاحل والطّاحل، وإذا مل 
  ...بعقابه

ذا الباب، فإّن نفعه عظيم،  - فينبغي لطالب اآلخرة والساعي يف حتصيل رضا هللا عز و جل أن يعتين 
  )2/24(.  ال سيّما وقد ذهب معظمه، وخيلص نيته وال يهابّن من ينكر عليه الرتفاع مرتبته

  

  ]الرفق فيه[

ملعروف والّناهي عن املنكر أن يرفق ليكون أقرب إىل حتصيل املطلوب -   .وينبغي لآلمر 
من وعظ أخاه سّرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه عالنية : "فقد قال اإلمام الّشافعّي رضى هللا عنه  -

  )2/24(".  فقد فّضحه وشانه

  

  ]اإلنكار على التّجار يف غّشهم[ 

م ال : أكثر الّناس فيه من هذا البابوممّا يتساهل   - ّ ما إذا رأى إنسا يبيع متاعا معيبا أو حنوه فإ
  .ينكرون ذلك وال يعرفون املشرتى بعيبه، وهذا خطأ ظاهر

وقد نّص العلماء على أنّه جيب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم املشرتى به وهللا   -
  ).25-2/24(.   أعلم

  

  ]ر املنكرمراتب إنكا[
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فليغّريه : "فقد قال الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم يف هذا احلديث الّصحيح: وأما صفة الّنهي ومراتبه  -
  ". بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

زالة وتغيري منه للمنكر، ولكّنه هو ا: معناه" فبقلبه"وقوله  - ّلذي ىف فليكرهه بقلبه، وليس ذلك 
  .وسعه

  .أقّله مثرة -وهللا أعلم -معناه".  وذلك أضعف اإلميان"وقوله  -
هذا احلديث أصل ىف صفة التغيري فحّق املغّري أن يغّريه بكّل وجه : قال القاضي عياض رمحه هللا  -

 )2/25(.  أمكنه زواله به، قوال كان أو فعال
ليد ملن أمكنه وال جيزئ عن اليد اللسان مع إمكان اليد - ) 6/178(.  واإلنكار عليه يكون 

)8/190(  
ويسوغ آلحاد الرعية أن يصّد مرتكب الكبرية إن مل يندفع عنها بقوله، ما : قال إمام احلرمني رمحه هللا -

لّسلطانمل ينته األمر إىل نصب قتال، وشهر سالح، فإن انتهى األمر إىل ذلك ربط األ . مر 
)2/25(  

وال يسقط عنه اإلنكار بكونه يظن أن ال يقبل منه بل جيب عليه اإلنكار إال أن خياف : قال العلماء -
  ).32-4/31(.على نفسه وغريه فتنة وهللا أعلم

  

  ]كيف لو أظهر الوايل املنكرات؟[

ر  - ليد والّلسان، فذلك حيث ال يلزم منه إ   )2/28(.  ة فتنةورد احلّث على جهاد املبطلني 
لقول، فألهل احلل   - وإذا جار وايل الوقت وظهر ظلمه وغشمه ومل ينزجر حني زجر عن سوء صنيعه 

  )2/25(. هذا كالم إمام احلرمني. والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر األسلحة ونصب احلروب

  ]تعقيب النووي على كالم إمام احلرمني[ 

رة مفسدة أعظم   - وهذا اّلذي ذكره من خلعه غريب، ومع هذا فهو حممول على ما إذا مل خيف منه إ
  ).26-2/25(. منه
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م ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه -   .ينبغي األدب مع األمراء والّلطف 
  .نية لئّال يضيع أصل احلقّ وهذا كله إذا أمكن ذلك فإن مل ميكن الوعظ سرّا واإلنكار فليفعله عال  -

)18/118 (  

  )6/178()  11/14(.  يقول احلّق وإن كان املقول له كبريا

  )6/152(.  ويشرع إنكار املنكر واإلنكار على والة األمور إذا خالفوا السنة -

  .يشرع تفقد اإلمام رعيته وأمرهم مبصاحل دينهم واإلنكار على خمالف السنة وإن كان كبري القدر

  )6/134(.  و جيوز اإلنكار على الكبار يف جممع من الناس -

  

  ]هل ينكر على ما مل يظهر من املنكرات[ -
ليس للمحتسب أن يبحث عّما مل يظهر من احملرّمات، فإن غلب على الّظّن استسرار : وقال املاورديّ  -

ن ر ظهرت فذلك ضر ا ألمارة وآ وت أن يكون ذلك يف انتهاك حرمة يف: أحدمها :قوم 
ا، فيجوز له ىف  مرأة ليزين  استدراكها، مثل أن خيربه من يثق بصدقه أّن رجال خال برجل ليقتله أو 

وكذا . مثل هذا احلال أن يتجّسس ويقدم على الكشف والبحث، حذرا من فوات ما ال يستدرك
  .لوعرف ذلك غري احملتسب من املتطّوعة جاز هلم اإلقدام على الكشف واإلنكار

  .ما قصر عن هذه الرّتبه، فال جيوز الّتجّسس عليه وال كشف األستار عنه: الثّاين الّضرب  -
لدخول، ألّن املنكر   - فإن مسع أصوات املالهي املنكرة من دار أنكرها خارج الّدار، مل يهجم عليها 

  )2/26(.  ظاهر وليس عليه أن يكشف عن الباطن

  )10/144(.    أعلميغّلظ يف إزالة املنكر ويبالغ يف تقبيحه وهللاو
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  ]حتطيم األصنام عند القدرة[ -
جاء احلق {: حول الكعبة ثالمثائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود كان يف يده، ويقول..."وكان -

.   الصنم: النصب} جاء احلق وما يبدئ الباطل وما يعيد} {وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
  )12/130(.  د إزالة املنكراستحباب قراءة هاتني اآليتني عن: ويف هذا

  

  ]كسر الّصليب وآالت الّلهو[

...". ليوشكّن أن ينزل فيكم عيسى بن مرمي صّلى هللا عليه وسّلم حكما مقسطا فيكسرالّصليب" -
  .يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه الّنصارى من تعظيمه: معناه

  )2/190(.   ا القبيلدليل على تغيري املنكرات واآلت الباطل، وقتل اخلنزير من هذ: وفيه  -

  

  ]حتريق كتب الضالل[

ا:  "قال كعب بن مالك عندما أحرق ورقة ملك غسان - ا التنور فسجر   ".فتياممت 
ا. وهي لغة يف تيممت، ومعنامها قصدت -   )17/94(.   أي أحرقتها: ومعىن سجر

  

  ]سّب املتعصب ملبطلجواز [

: جيوز سّب املتعصب ملبطل كما سّب أسيد بن حضري سعد بن عبادة لتعّصبه للمنافق، وقالو -
. وأراد أنك تفعل فعل املنافقني ومل يرد الّنفاق احلقيقيّ " إّنك منافق جتادل عن املنافقني"
)17/118(  
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ملعروف وال يفعله وينهى عن املنكر ويفعله مر    )18/118(:     وانظر عقوبة من 

*****************************************************************  

  

  

  ).الغسل، الطهارة، اجلنابة، االحتالم: ذات الصلة: (املينّ 

  ]طهارة املينّ [  -
وذهب كثريون إىل أن املّين طاهر وهو مذهب الشافعي وداود وأمحد ىف أصح الروايتني وأصحاب  -

واملرأة سواء، وقد غلط من أوهم أن الشافعي رمحه هللا تعاىل احلديث، وهو والصواب، ومين الرجل 
  . منفرد بطهارته

لطهارة رواية الفرك فلو كان جنسا مل يكف فركه كالدم وغريه - قالوا ورواية الغسل . ودليل القائلني 
  .حممولة على االستحباب والتنزيه واختيار النظافة وهللا أعلم

وجهان أظهرمها ال حيل ألنه مستقذر فهو داخل ىف مجلة اخلبائث ؟ فيه وهل حيّل أكل املّين الطاهر -
  .احملرمة علينا

ت غري اآلدمي  - قى احليوا فمنها الكلب واخلنزير واملتولد من أحدمها وحيوان طاهر  وأما مين 
  .ومنيها جنس بال خالف

ا كلها طاهرة من مأكول   - ت ىف منيه ثالثة أوجه األصح أ   .اللحم وغريهوما عداها من احليوا
ا جنسة، والثالث مين مأكول اللحم طاهر ومين غريه جنس وهللا أعلم  -   ).198-3/197(.  والثاىن أ

  )3/222(.  وإذا كان للمرأة مّين فإنزاله وخروجه منها ممكن

 :رطوبة فرج املرأة
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ا -   )3/198(.  طهارة رطوبة فرج املرأة فيها خالف مشهور عند وعند غري واألظهر طهار
ا : ومما يدل على ذلك - مرور املّين على موضع أصاب رطوبة الفرج، فلو كانت الرطوبة جنسة لتنجس 

لفرك   )4/38).(199-3/198(.  املّين وملا تركه ىف ثوبه وملا اكتفى 

  

  ]أوصاف املينّ [

 ". أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة رقيق أصفر: "قال صلى هللا عليه وسّلم -
 .أصل عظيم يف بيان صفة املّين وهذه صفته يف حال السالمة ويف الغالبهذا   -
  .وإذا خرج املين أمحر فهو طاهر موجب للغسل كما لو كان أبيض -
  :مثّ إّن خواص املّين اّلىت عليها االعتماد يف كونه منيّا ثالث -
  .الرائحة اليت شبه الطلع: والثانية. اخلروج بشهوة مع الفتور عقبه: أحدها  -
وكل واحدة من هذه الثالث كافية يف إثبات كونه منيّا وال . اخلروج بزريق ودفق ودفعات: لثالثا  -

  .يشرتط اجتماعها فيه
والثانية التلذذ . إحدامها أن رائحته كرائحة مين الّرجل: وملّين املرأة خاصيتان يعرف بواحدة منهما -

ا عقب خروجه   .خبروجه وفتور شهو
ي صفة وحال كان وهللا أعلمقالوا وجيب الغسل خبروج   -   ).223- 3/222(.  املّين 

  

  ]أثر املّين يف شبه املولود[

جيوز أن يكون : قال العلماء".فمن أيهما عال أو سبق يكون منه الشبه: "قال صّلى هللا عليه وسّلم -
لعلو هنا السبق وجيوز أن يكون املراد الكثرة والقوة حبسب كثرة الشهوة   )3/223(.   املراد 

  )3/222(.  والولد متولد من ماء الرجل وماء املرأة فأيهما غلب كان الشبه له -
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*****************************************************************  

  

  :املوات

 ]اإلقطاع واإلحياء[

قطاع اإلمام، مثّ . وجيوز إقطاع اإلمام - رة يقطع  فأّما األرض اململوكة لبيت املال فال ميلكها أحد إّال 
نري  رقبتها وميلكها اإلنسان يرى فيه مصلحة فيجوز، وميلكها كما ميلك ما يعطيه من الّدراهم والّد

  .وغريها إذا رأى فيه مصلحة
ا مّدة اإلقطاع  - رة يقطعه منفعتها فيستحّق االنتفاع    .و
وأّما املوات فيجوز لكّل أحد إحياؤه وال يفتقر إىل إذن اإلمام، هذا مذهب مالك والّشافعّي   -

  .واجلمهور
ذن اإلمام: وقال أبو حنيفة  - إلحياء إّال    )14/165(.  ال ميلك املوات 

*************************************************************  

  

  ].اإلنفاق، الّصدقة، املال، الّسفر: ذات الّصلة: [املواساة

  :استحباب املواساة بفضول املال -
وورد احلّث على الّصدقة واجلود واملواساة واإلحسان إىل الرفقة واألصحاب واألعتناء مبصاحل  -

األصحاب، وأمر كبري القوم أصحابه مبواساة احملتاج، وأنه يكتفي يف حاجة احملتاج بتعّرضه للعطاء 
  .سؤالوتعريضه من غري 

وأيضا مواساة ابن السبيل والّصدقة عليه إذا كان حمتاجا، وإن كان له راحلة وعليه ثياب أو كان   -
  )12/33(.  وهللا أعلم.  موسرا يف وطنه، وهلذا يعطي من الزكاة يف هذه احلال
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  : فضيلة املواساة يف الطّعام القليل وأّن طعام االثنني يكفي الّثالثة وحنو ذلك 

طعام الواحد يكفي االثنني وطعام االثنني يكفي األربعة وطعام األربعة : " عليه وسّلمقال صّلى هللا 
وفيه احلّث على املواساة يف الطّعام وأنّه وإن كان قليال حصلت منه الكفاية ".  يكفي الّثمانية

  ).23-14/22(.  املقصودة ووقعت فيه بركة تعّم احلاضرين عليه وهللا أعلم

  

  ]لى هللا عليه وسّلم على اإليثارحّث الّنّيب ص[

خذ كّل واحد منهم من  - لإليثار واملواساة إذا حضر ضيفان كثريون ينبغى للجماعة أن يتوّزعوهم و
خذ هو من ميكنه مر أصحابه بذلك و   )14/17(.  حيتّمله وينبغي لكبري القوم أن 

لّسويّة وأنّه ال  تستحّب مواساة احلاضرين على الطّعام ويستحّب جعل اخلبز وحنوه و - بني أيديهم 
  )14/8(.  س بوضع األرغفة واألقراص صحاحا غري مكسورة

  

  :استحباب خلط األزواد إذا قّلت واملواساة فيها -
وتستحّب املواساة يف الزّاد ومجعه عند قلته وجيوز أكل بعضهم مع بعض يف هذه احلالة، وليس هذا  -

حة، وكل واحد مبيح لرفقته األكل من طعامه وسواء حتقق من الّر يف شيء وإمنا هو من حنو اإل
ذا، لكن يستحب له اإليثار والتقلل  س  ا أو مثلها فال  اإلنسان أنه أكل أكثر من حصته أو دو

  )12/35(.   ال سيما إن كان يف الطعام قلة وهللا أعلم

  

لفتوحرّد املهاجرين إىل األنصار منائحهم من الّشجر والّثمر حني استغن     :وا عنها 
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ملا قدم املهاجرون آثرهم األنصار مبنائح من أشجارهم، فمنهم من قبلها منيحة حمضة، : قال العلماء -
ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل يف الشجر واألرض وله نصف الثمار ومل تطب نفسه أن يقبلها 

  .اة ويف معىن املساقاةمنيحة حمضة، هذا لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا كّال، وكان هذا مساق
نصبائهم فيها عن تلك املنائح فرّدوها إىل األنصار  -   .فلما فتحت عليهم خيرب استغىن املهاجرون 

)12/99(  

يستحّب لإلنسان إذا رأى صاحبه ومن له حّق وامجا أن يسأله عن سببه فيساعده فيما ميكن و  -
  )14/83(.  مساعدته أو يتحزن معه أو يذكره بطريق يزول به ذلك العارض

*******************************************************************  

  

  ].اإلميان: ذات الّصلة: [املواالة

 :ملؤمنني ومقاطعة غريهم والرباءة منهممواالة ا -
ولياء، إّمنا وليي هللا وصاحل : "قال صّلى هللا عليه وسّلم - أال إّن آل أيب يعىن فال ليسوا يل 

  ".املؤمنني
إّمنا ولّيي من كان صاحلا وإن بعد نسبه مّين، وليس ولّيي من كان غري صاحل وإن كان نسبه : ومعناه -

  .قريبا
  . املخالفني ومواالة الّصاحلني واإلعالن بذلك ما مل خيف ترتب فتنة عليه وهللا أعلم الّتربؤ من: ففيه -

)3/88(  

  :فضل احلّب يف هللا تعاىل
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إن هللا يقول يوم القيامة أين املتحابّون جباليل؟ اليوم أظّلهم يف ظّلي يوم "قال صّلى هللا عليه وسّلم   -
  .عظميت وطاعيت ال للّدنياأي ب" املتحابّون جباليل". "ال ظّل إّال ظّلي

ظاهره أنّه يف ظّله من احلّر والّشمس ووهج املوقف وأنفاس اخللق، قال وهذا قول : قال القاضي -
  .األكثرين

رة الّصاحلني واألصحاب -   ).124-16/123(.  ووردت فضيلة ز
ينبغي كراهة اإلنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل أو فعل غري ذلك من القبائح، كما و -

  )17/117(. فعلت أّم مسطح يف دعائها عليه

*********************************************************************  

  :املوت

  .  ليس بعرض: املعتزلة وقال بعض. املوت عند أهل السنة عرض يضاد احلياة: قال املازري -

)17/184-185     .(  

فناء وإعدام وإمنا هو انتقال وتغري حال وإعدام اجلسد دون الروح إال ما : قال القاضي املوت ليس 
  )6/224(  .استثىن من عجب الذنب

******************************************************************  

  

  .الغناء: راجع: املوسيقا

*****************************************************************  
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  .اخلطبة: راجع: موعظة

*****************************************************************  

  .الّصيبّ : راجع: املولود

*****************************************************************  

  

  ]النكاح: الصلة ذات: [املهر

  .ءأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه عيب عند النسا -
خذ احللوان عن بناتنا :قالت امرأة متدح زوجها  -   )10/231(. ال 

  

  ]مهر البغيّ [

ى عن مثن الكلب ومهر البغّي وحلوان الكاهن" -   ".أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
مجاع : فهو أما مهر البغي - خذه الزانية على الزىن ومساه مهرا لكونه على صورته وهو حرام  ما 

  )10/231(.  املسلمني

********************************************************************  

رة القبور: راجع: املّيت   .اجلنائز، القبور، ز

********************************************************************  
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  :امليتة

  :املضطر تباح له أكل امليتة

كل الطّعام للّضرورة ويلزمه بدله ملالكه عند وعند  - املضطّر اّلذي ال جيد ميتة وجيد طعاما لغريه 
  .اجلمهور

  .أكل امليتة: اء ويف مذهبنا، األصح عندفإن وجد ميتة وطعاما لغريه، ففيه خالف مشهور للعلم -
إذا كان له إدالل على صاحب الّلنب أو غريه من الطّعام حبيث يعلم أو يظّن أّن : أما غري املضطر  -

كله منه بغري إذنه فله األكل بغري إذنه   )12/29(.   نفسه تطيب 

*******************************************************************  

  

  .فرائض: راجع: مرياث

*******************************************************************  

  .املاء: راجع: ياهامل

*******************************************************************  

  

  ].القيامة، اإلميان: ذات الصلة[ :امليزان



471 
 

إلميان والعمل الصاحل[     ]يثقل امليزان 
". ال يزن عند هللا جناح بعوضة:  "قال صّلى هللا عليه وسّلم عن الرجل الضخم الذي ال إميان له  -

  )17/129(.   ذّم الّسمن: وفيه. أي ال يعدله يف القدر واملنزلة، أي ال قدر له

***************************************************************  

  

 

  

  حرف الّنون

********************************************  

 

  ]جهنم: راجع: [الّنار

****************************************************************** 

 

  :الّناموس

  .وهو جربيل صّلى هللا عليه وسلم -لنون والسني املهملة - الّناموس

صاحب سّر : الّناموس يف الّلغة صاحب سّر اخلري، واجلاسوس: قال أهل اللغة وغريب احلديث  -
  .واتّفقوا على أّن جربيل عليه السالم يسّمى النّاموس... الّشرّ 
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لغيب والوحي: قال اهلروي -   )2/203(.   ّمسي بذلك ألّن هللا تعاىل خّصه 

******************************************************************  

 

  األنبياء: راجع: الّنبّوة

****************************************************************** 

  

  .األشربة: راجع: نبيذ

****************************************************************** 

  

التفاق واألفضل فيه النتف ملن قوى:  نتف اإلبط لنورة، ويستحب أن  سنة  حللق و عليه وحيصل أيضا 

إلبط األمين   )3/149(  .يبدأ 

****************************************************************** 

  

 ]:الطهارة، االستطابة، االستجمار، املذي، املينّ : ذات الصلة: [النجاسة
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ملاء من غري وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف امل سجد  وأن األرض تطهر 
  : حاجة إىل حفرها

مجاع من يعتد به، لكن بول الصغري يكفي  - بول اآلدمي جنس وهو جممع عليه وال فرق بني الكبري والصغري 
 .فيه النضح

 .حيرتم املسجد وينزه عن األقذار -
 .راألرض تطهر بصب املاء عليها وال يشرتط حفرها وهذا مذهبنا ومذهب اجلمهو  -
وغسالة النجاسة طاهرة إن انفصلت وقد طهر احملل فهي طاهرة وان انفصلت ومل يطهر احملل فهي جنسة  إذا  -

 .انفصلت غري متغرية
ا أو رحيها وسواء كان التغري   - مجاع املسلمني سواء تغري طعمها أو لو أما اذا انفصلت متغرية فهي جنسة 

 ).191-3/190(  .قليال أو كثريا وهللا أعلم

  

  ]:بول ما يؤكل حلمه وروثه[

  .يرى أصحاب مالك وأمحد على طهارة بول ما يؤكل حلمه وروثه -
  )12/151)(5/8)(11/154) (9/18(  .جناسة ذلك: ومذهبنا ومذهب أيب حنيفة وآخرين  -

  

  )12/151(.  يتضمن الّنجاسة من حيث أنّه ال ينفك من الّدم يف العادة السال -

ن  جنسة   )12/151(.  وذبيحة عبّاد األو

 

 النجاسة املشكوك فيها تغسل أم تنضح؟
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على مذهب املالكية أن النجاسة املشكوك فيها تطهر بنضحها من غري غسل، ومذهبنا ومذهب 
لغسل   )5/164(  .اجلمهور أن الطهارة ال حتصل اال 

 

  :املسلم ال ينجس

مجاع املسلمني حىت اجلنني - إذا ألقته أّمه وعليه رطوبة  املسلم طاهر حّيا وميتا، فأّما احلي فطاهر 
مجاع املسلمني: فرجها، قال بعض أصحابنا   .هو طاهر 

 .الّصحيح منهما أنه طاهر وهلذا غسل: وأما امليت ففيه خالف للعلماء وللشافعي فيه قوالن -
حكم املسلم هذا مذهبنا ومذهب اجلماهري من  :وأّما الكافر فحكمه يف الطهارة والنجاسة  -

 .السلف واخللف
فاملراد جناسة االعتقاد واالستقذار وليس املراد أّن " إّمنا املشركون جنس"وأما قول هللا عز و جل   -

  .أعضاءهم جنسة كنجاسة البول والغائط وحنومها
م حممولة على الطهارة حىت تتيقن النجاسة، فتجوزالصالة يف  - م ولعا م وثيا وكذلك الصبيان أبدا

م واألكل معهم من املائع    )4/66(.  إذا غمسوا أيديهم فيهثيا

  

  ]جناسة حلم احلمر اإلنسية[

  ).94- 13/93(.  وردت أدلة صرحية يف جناستها وحترميها -

  

  ]جناسة الكلب[
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مثّ وقع يف نفسه جرو كلب حتت فسطاط لنا فأمر به فأخرج مثّ أخذ بيده ماء فنضح : "قوله
لّنضح الغسلفقد احتج به مجاعة يف جناسة الكلب، قالوا وامل".  مكانه   )14/83(  .راد 

  

  ]العدد يف التطهري[

ء النجس يطهر بغسله مرّة واحدة وال حيتاج إىل سبع إذا   - جيب غسل ما أصابته الّنجاسة واإل
  )13/94(.     كانت غري جناسة الكلب واخلنزير وما توّلد من أحدمها وهذا عند اجلمهور

  .فيها اإلنقاءإزالة النجاسة ال يشرتط فيها العدد بل يكفى  -
لعني كالبول  - والواجب ىف إزالة النجاسة اإلنقاء فان كانت النجاسة حكمية وهى الىت ال تشاهد 

لثة نية و دة ولكن يستحب الغسل    .وحنوه وجب غسلها مرة وال جتب الز
وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغريه فال بد من إزالة عينها ويستحب غسلها بعد زوال   -

لثةال نية و   )3/200(    .عني 

****************************************************************** 

  

  .البيوع: راجع: النجش

****************************************************************** 

  

  :الّنذر



476 
 

  ]الّنهي عن الّنذر وأنّه ال يرّد شيئا[

وحيتمل أن الّنهي لكونه قد يظّن بعض اجلهلة أن النذر يرد القدر ومينع من : قال القاضي عياض -
  ).99-11/97(.  حصول املقدر، فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك

  

  ]األمر بقضاء الّنذر[

  .أمجع املسلمون على صّحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان امللتزم طاعة -
.حا كدخول السوق مل ينعقد نذره، وال كفارة عليه عند مجهور العلماءفإن نذر معصية أو مبا  -

    )11/96(  

  

  ]:هل جيب على الوارث قضاء الّنذر الواجب على املّيت[ 

أن الوارث ال يلزمه قضاء النذر الواجب على امليت إذا كان غري مايل : مذهبنا ومذهب اجلمهورو -
  ).97-11/96(  .له ذلكوال إذا كان ماليا ومل خيلف تركة، لكن يستحب 

  

  ]ال وفاء لنذ يف معصية هللا وال فيما ال ميلك العبد[ 

طل ال ينعقد وال تلزمه كفارة ميني وال غريها،  - من نذر معصية كشرب اخلمر وحنو ذلك فنذره 
ذا قال مجهور العلماء   .و

  .وكذلك إذا أضاف النذر إىل معّني ال ميلكه -
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إن شفى هللا مريضي فلله علّي عتق : فأما إذا التزم يف الذمة شيئا ال ميلكه فيصح نذره، مثاله قال  -
رقبة، وهو يف ذلك احلال ال ميلك رقبة وال قيمتها فيصح نذره، وإن شفي املريض ثبت العتق يف 

  )11/101(    .ذمته

  

  ]من نذر أن ميشي إىل الكعبة[

  .إن ركب على القول الراجح عند الشافعي، وبه قال مجاعةال يلزم عليه املشي وجيب عليه دم  -
  ).103-11/102(.  فال يلزمه احلفاء، بل له لبس النعلني: وكذلك إذا نذر أن ميشي حافيا -

  

  ]كّفارة الّنذر[
خليار بني كفارة ميني وبني ما التزمه، هذا هو الصحيح يف مذهبنا -   .يف نذر اللجاج فهو 

هو خمري يف مجيع النذورات بني الوفاء مبا التزم وبني كفارة  احلديث فقهاء أصحاب قال مجاعة من -

 )11/104(  .ميني وهللا أعلم
ذا النذر شيء -   )2/125(.  وال يصح النذر فيما ال ميلك وال يلزم 

  

  :نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم

: ومجهور أصحابنا اختلف العلماء يف صحة نذر الكافر، فقال مالك وأبو حنيفة وسائر الكوفيني  -
  .ال يصحّ 

  )11/124(  .يصح: وقال أبو ثور والبخاري وابن جرير وبعض أصحابنا  -
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  ]صرف املنذور إىل أفضل منه[

تتعني فال جتزئه تلك : األصح: إذا نذر صالة يف مسجد املدينة أو األقصى هل تتعني؟ فيه قوالن -
  .الصالة يف غريه

  .ال تتعني بل جتزئه تلك الصالة حيث صلى: والثاين  -
: تتعني فنذرها يف أحد هذين املسجدين مث أراد أن يصليها يف اآلخر ففيه ثالثة أقوال: فإذا قلنا  -

أن نذرها يف األقصى جاز العدول إىل : والثالث وهو األصح. والثاين ال جيوز. جيوز: أحدها
  )9/167( . مسجد املدينة دون عكسه وهللا أعلم

********************************************************************  

  .اللعب: راجع: الّنرد

********************************************************************  

  

  ]القيافة: ذات الصلة: [الّنسب

لفراش[    ]إحلاق النسب 

  .قد سبق يثبت إحلاق النسب مع العزل ألن املاء -
وإذا اعرتف بوطء أمته صارت فراشا له تلحقه أوالدها إال أن يدعى االسترباء، وهو مذهبنا  -

  )10/13(  .ومذهب مالك
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الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه حىت لو كان األب أبيض والولد أسود أو عكسه حلقه وال  -
يضني فجاء الولد أسود أو عكسه حيل له نفيه مبجرد املخالفة يف اللون وكذا لو كان الزوجان أب

  .الحتمال أنه نزعه عرق من أسالفه
  )10/134(  .وينبغي االحتياط لألنساب وإحلاقها مبجرد اإلمكان -

  

  ]استلحاق الوارث نسب شخصا آخر[ -
جيوز أن يستلحق الوارث نسبا ملورثه بشرط أن يكون حائزا لإلرث أو يستلحقه  : يقول الشافعي -

ن كون املستلحق ولدا للميت، وبشرط أن ال يكون معروف النسب كل الورثة، وبشرط أن ميك
لغا   )10/39(.   من غريه، وبشرط أن يصدقه املستلحق إن كان عاقال 

  

  :الولد للفراش وتوقي الشبهات  

فإن كانت زوجة صارت فراشا مبجرد عقد النكاح، ونقلوا يف هذا : أما ما تصري به املرأة فراشا -
  .ن الوطء بعد ثبوت الفراشاإلمجاع، وشرطوا إمكا

ن ينكح املغرىب مشرقية ومل يفارق واحد منهما وطنه مث أتت بولد لستة أشهر أو   - فإن مل ميكن، 
 .هذا حكم الزوجة. أكثر مل يلحقه لعدم إمكان كونه منه

لوطء وال تصري فراشا مبجرد امللك حىت لو بقيت   - وأما األمة فعند الشافعي ومالك تصري فراشا 
والد ومل يطأها ومل يقر بوطئها ال يلحقه أحد منهم، فإذا وطئها صارت  يف ملكه سنني وأتت 

  .فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أوالد ملدة اإلمكان حلقوه.   فراشا
  ).39-10/37(.  ا يعتمد إذا مل يكن هناك أقوى منه كالفراشالشبه وحكم القافة إمن -
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  ]إبطال عادات اجلاهلية يف إثبات الّنسب[

لّزىن وكانوا يستأجرون : قال القاضي عياض رضى هللا عنه كانت عادة اجلاهلية إحلاق النسب 
حل بطال ذلك و نه له أحلقوه به فجاء االسالم  لفراش اإلماء للّز فمن اعرتفت األم  اق الولد 

  )10/39(  .الشرعيّ 

لزىن هل ترتتب منه أحكام النسب واملصاهرة؟[  -   ]الوطء 
ا وبنتها: وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغريهم - ! ال أثر لوطء الزىن بل للزاين أن يتزوج أم املزىن 

لّزىن!بل زاد الشافعي فجو   )10/40(!! ز نكاح البنت املتوّلدة من مائه 

  

  ]ق النسب بوطء الشبهةإحلا[

  )15/114(  .اإلحلاق بعد وطئها بشبهة يثبت الّنسب منه -

  

لزاين يف الشرئع السابقة؟[   ]هل كان ولد الز يلحق 

إّن الزّاين ال يلحقه الولد، وجوابه : قد يقال".  فالن الّراعي:  غالم من أبوك؟ قال"قول جريج  -
  :من وجهني

. ومساه أ جمازا. املراد من ماء من أنت: والثّاين.  لعّله كان يف شرعهم يلحقه: أحدمها  -
)16/107(  

  

حواله من غريه[   ]:نسيب الّرجل أعلم 
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  )12/104(.  قريب الّنسب أعلم حباله وأبعد من أن يكذب يف نسبه وغريه -

  

ء[   ]العطف بني األقر

  .د الشدائد ويذّب بعضهم عن بعضينبغي أن يعطف األقارب بعضهم على بعض عن

)12/113(  

  

  :بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم 

حيرم انتماء اإلنسان إىل غري أبيه أو انتماء العتيق إىل والء غري مواليه حترميا مغلظا ملا فيه من كفر  -
.والعقوقالنعمة وتضييع حقوق اإلرث والوالء والعقل وغري ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم 

  )9/144)(2/52(  

  

  ]حترمي الطّعن يف األنساب[ -
  )2/57(. وحيرمي الطّعن يف الّنسب حترميا مغّلظا -

********************************************************************  

  

  ].التعارض، خمتلف احلديث: ذات الصلة: [الّنسخ
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متقّدما حبكم منه متأّخر، هذا هو املختار ىف  فهو رفع الّشارع حكما منه: أّما الّنسخ] تعريفه[ -
 )1/35(. حّده

  )5/9(  .وجيوز النسخ ووقوعه

  

مور، منها] مب يعرف الّنسخ؟[    :يعرف 

رة القبور فزوروها"تصريح رسول هللا صلى هللا عليه و سلم به،    -1 يتكم عن ز  " ككنت 
  ".مست الناركان آخر األمرين ترك الوضوء مما : "قول الّصحاىب: ومنها  -2
لتاريخ :ومنها  -3   .ما يعرف 
إلمجاع، كقتل شارب اخلمر ىف املرّة الرّابعة، فإنه منسوخ عرف نسخه : ومنها  -4 ما يعرف 

سخ، وهللا أعلم   .إلمجاع، واإلمجاع ال ينسخ والينسخ لكن يدّل على وجود 
  )1/35(  

  .والّنسخ يشرتط فيه تعّذر اجلمع بني احلديثني -
ّخر النّاسخويشرتط فيه مع -   )14/214(. رفة التّاريخ و

  

  هل يثبت بكالم الصحايب؟

ا  - اختلف أصحاب األصول يف قول الصحاىب  نسخ كذا بكذا هل يكون حجة يثبت 
ويله، فال يكون نسخا  النسخ؟ أم ال يثبت مبجرد قوله؟  ألنّه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده و

  )2/150(   .صّلى هللا عليه وسّلمحّىت ينقل ذلك عن الّنّيب 
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  ]أقسام النسخ[

  .ما نسخ حكمه وتالوته كعشر رضعات: أحدها: والنسخ ثالثة أنواع -
  .ما نسخت تالوته دون حكمه، كخمس رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها: والثاين  -
  )10/29(  .وهذا هو األكثر. ما نسخ حكمه وبقيت تالوته: والثالث  -

  )11/191(.  فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن يف حترميه على اجلنب وحنو ذلك

  

لناسخ وترك املنسوخ[  ]العمل 

وكان صحابة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يتبعون األحدث فاألحدث من أمره صلى هللا " -
  )7/231( . هذا حممول على ما علموا منه النسخ أو رجحان الثاين مع جوازمها". عليه و سلم

  

  ]نسخ القرآن للّسّنة وعكسه[

عند بعض العلماء القرآن ينسخ السنة وهو قول أكثر االصوليني املتأخرين وهو أحد قويل الشافعي  -
  .رمحه هللا تعاىل

  .والقول الثاين له وبه قال طائفة ال جيوز الن السنة مبينة للكتاب فكيف ينسخها  -
للقرآن فجوزه االكثرون ومنعه الشافعي رمحه هللا تعاىل واختلفوا أيضا يف عكسه وهو نسخ السنة  -

  )5/9(.وطائفة

  

  ]هل ينسخ املقطوع خبرب الواحد؟[ 
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واألصل أّن ذلك ممتنع عند أهل االصول، لكّنه إذا احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم   -
  )5/9(  .وخرج عن كونه خرب واحد جمردا

  

لّسّنة[   ]أوجه نسخ الّسّنة 
لسنة يقع على أربعة أوجه: العلماءقال  - ملتواترة: أحدها: نسخ السنة    .نسخ السنة املتواترة 
ملتواترة. والثاين نسخ خرب الواحد مبثله  - آلحاد. والثالث نسخ اآلحاد    .والرابع نسخ املتواتر 
 .فأما الثالثة االّول فهي جائزة بال خالف  -
  )4/37(.  وأما الرابع فال جيوز عند اجلماهري، وقال بعض أهل الظاهر جيوز وهللا أعلم  -

  

  ]جواز نسخ الّشيء قبل فعله[

  )2/222(. وجيوز نسخ الّشيء قبل فعله وهللا أعلم -

  )5/9(  .والنسخ ال يثبت يف حق املكلف حىت يبلغه

****************************************************************  

  

 ].الّسهو، الّتكليف: ذات الصلة: [النسيان

  هل النسيان جائز على الّنّيب ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
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جيوز النسيان عليه صلى هللا عليه وسّلم يف أحكام الشرع وهو مذهب مجهور العلماء وهو ظاهر  -
هللا تعاىل به مث قال القرآن واحلديث، اتفقوا على أنه صلى هللا عليه و سلم ال يقر عليه بل يعلمه 

خري حلادثة وال يقع فيه  )  5/103)(5/61(  .االكثرون شرطه تنبهه ملسو هيلع هللا ىلص على الفور متصال 
)6/76-77(  

قال القاضي رمحه هللا تعاىل واحلق الذي ال شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على األنبياء يف كل  -
خرب ال عمدا وال سهوا ال يف صحة وال يف مرض  خرب من األخبار كما ال جيوز عليهم خلف يف

  )5/62(  .والرضاء وال غضب

*****************************************************************************  

  

  ].الّرقية، الّسحر: ذات الّصلة: [الّنشرة

  .الّشيطانفأضافها إىل " سئل عن الّنشرة"قال القاضي وجاء يف حديث يف غري مسلم   -
ا تنشر عن صاحبها، أي ختلى : قال  - والّنشرة معروفة مشهورة عند أهل الّتعزمي، ومسّيت بذلك ألّ

  .هي من الّسحر: وقال احلسن.  عنه
ا أشياء خارجة عن كتاب هللا تعاىل وأذكاره وعن املداواة : قال القاضي  -  وهذا حممول على أ

  .تار بعض املتقّدمني هذا فكره حّل املعقود عن امرأتهاملعروفة اّليت هي من جنس املباح، وقد اخ
  )14/173(  ).169-14/168(  .وّممن أجاز الّنشرة الّطربّي وهو الّصحيح  -

***********************************************************************  

  

  :الّنصيحة
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  :الّدين الّنصيحة

كلمة جامعة معناها حيازة احلّظ للمنصوح   :الّنصيحة: قال اإلمام أبو سليمان اخلطّاّيب رمحه هللا -
ا العبارة عن املعىن هذه الكلمة. له   )2/37(.  وليس ىف كالم العرب كلمة مفردة يستوىف 

إّن الّنصيحة تسّمى دينا وإسالما، وإّن الّدين يقع على العمل كما يقع : قال ابن بطّال رمحه هللا -
  .على القول

  )2/39(  .جيزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقني والّنصيحة فرض: قال  -

  

  ]التناصح من حّق املسلم على املسلم[

فمعناه طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه وال تداهنه وال تغّشه وال ". واذا استنصحك" -
  )14/143(.   متسك عن بيان الّنصيحة وهللا أعلم

  )10/106(.  ك عليهيستحّب إرشاد اإلنسان إىل مصلحته وإن كرهها وتكرار ذل -
م وعاقبتها حممودة -   )10/106(.  وينبغي قبول نصيحة أهل الفضل واالنقياد إىل إشار
ويستعمل األدب وحسن العشرة ومجيل املوعظة وعدم مواجهة صاحب القضية بعينه ألن املقصود  -

  )10/144(.  حيصل له ولغريه من غري فضيحة وشناعة عليه

****************************************************************  

  .الّطهارة: راجع: الّنضح

****************************************************************  

  .العورة: راجع: نظر

****************************************************************  
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 .الصالة يف النعلنيجواز : الصالةو .  االنتعال: راجع: الّنعال

****************************************************************  

  

  ].حكم املرأة اّليت ينقطع عنها احليض والّنفاس قبل الفجر[الصيام  . احليض: راجع: نفاس

****************************************************************  

 

  :الّنفاق

سةأصل الّنفاق [   ]متّرد عبد هللا بن سلول ألجل الر

اتّفق األوس واخلزرج على أن جيعلوه ملكهم ويتوجوه فحسد الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم، وكان ذلك بسبب 
  ).159-12/158(  .نفاقه

  

  ]كبري املنافقني لعنه هللا كان اّلذي يفشي اإلفك على أم املؤمنني عائشة[ 

  " بن أّيب فهو اّلذي كان يستوشيهوأّما املنافق عبد هللا: "لقوهلا

لبحث واملسئلة مثّ يفشيه ويشيعه وحيرّكه    )17/109)(17/115(.   أي يستخرجه 
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  ]بغض أهل الّنفاق[

م   )1/244(    .جيوز متّين هالك أهل الّنفاق والّشقاق ووقوع املكروه 

  ]حرمة الّدفاع عن املنافقني[ 

معناه أّي شيء لكم يف : قال أهل العربّية.  }فئتني فما لكم يف املنافقني{: قوله تعاىل 
  )17/122(  االختالف يف أمرهم؟

  

  ]من كيد املنافقني يف عهد الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم[

اجتمع املنافقون يف عقبة على طريق تبوك للغدر برسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يف غزوة تبوك 
  )17/126(    .فعصمه هللا منهم

  

  :صال املنافقبيان خ

أربع من كّن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خّلة منهّن كان فيه خّلة من نّفاق حّىت "
  ".يدعها، إذا حّدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر
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وقد أمجع العلماء على أّن من كان مصّدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه اخلصال ال حيكم عليه بكفر،  -
  هو منافق خيلد ىف الّنار؛وال 

إّن هذه اخلصال خصال نفاق :  أّن معناه: فاّلذي قاله احملّققون واألكثرون وهو الصحيح املختار -
خالقهم ملنافقني ىف هذه اخلصال، ومتخّلق    .وصاحبها شبيه 

 هذا إمنا معىن: "وقد نقل اإلمام أبو عيسى الّرتمذي رضى هللا عنه معناه عن العلماء مطلقا، فقال -
  )2/47(".  نفاق العمل: عند أهل العلم

  

  ]من صفات املنافقني احلرية وعدم الثّبات يف أمر ما[

  ".مثل املنافق مثل الّشاة العائرة بني الغنمني تعري إىل هذه مّرة واىل هذه مرة"

  .أي ترّدد وتذهب: ومعىن تعري. املرتّددة احلائرة ال تدري أليّهما تتّبع: العائرة 
  )17/128(  

لظّاهر وهللا يتوّىل السرائر وتقبل معاذير املنافقني وحنوهم ما مل يرتتب على ذلك  احلكم 
  )17/100(.   مفسدة

  

  ]هل يقتل املنافقون؟[

واختلف العلماء هل بقي حكم اإلغضاء عنهم وترك قتاهلم أو نسخ ذلك عند : قال القاضي
سخة ملا قبلها؟} واملنافقنيجاهد الكّفار {ظهور اإلسالم ونزول قوله تعاىل  ا  ّ   وأ

لث: وقيل    )16/139(. أنّه إّمنا كان العفو عنهم ما مل يظهروا نفاقهم فاذا أظهروه قتلوا: قول 
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****************************************************************  

  

  

  

  ].العشرة، الصدقة، الزكاة: ذات الصلة: [الّنفقة

  :العيال واألقارب واململوكني  وإمث من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهمالنفقة على 

النفقة على العيال عظيم الثواب، ومن القرابة من جتب نفقته ومنهم من تكون مندوبة وتكون  -
  .صدقة وصلة ومنهم من تكون واجبة مبلك النكاح أو ملك اليمني

  .يف سبيل هللا ويف العتق والنفقة على العيال أفضل من صدقة التطوع وأفضل من النفقة -
ملرء امثا أن حيبس عمن ميلك قوته:  "وقال ملسو هيلع هللا ىلص -    ".كفى 

)7/81-82.(  

  .ويستحّب اإلنفاق مما حيبّ  - 
والصدقة على األقارب أفضل من األجانب إذا كانوا حمتاجني وذلك أفضل من العتق وفيها  -

  .أجرين
  .جيتمعوا إال يف أب بعيدوالقرابة يرعى حقها يف صلة االرحام وإن مل  -
دة يف برها -   .ويراعى أقارب األم إكراما حبقها وهو ز
  )89-7/86(.  وجتب صلة الوالدان املشركان واإلحسان إليهما -
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  :فضل اإلحسان إىل البنات

  .ورد فضل يف اإلحسان إىل البنات والّنفقه عليهّن والصرب عليهّن وعلى سائر أمورهنّ  - 
ّن يف العادةومسّيت والدة البنات ابت -   )16/179(  .الء ألّن النّاس يكرهو

  

لنفس مث أهله مث القرابة  :االبتداء يف النفقة 

ألهم فاألهم يف  - ا منحصرة فيه خبالف نفقة غريهم، ألن األمور تبدأ  يقّدم نفقة نفسه وعياله أل
  ).126-7/125(.  األمور الشرعية

واألفضل يف صدقة التطوع أن ينوعها يف جهات اخلري ووجوه الرب حبسب املصلحة وال ينحصر يف  -
 )12/204(  ).83-7/82(    . جهة بعينها

  

 ]بذل الفضل خري من إمساكه[

بذل الفاضل عن احلاجة وحاجة العيال خري لك لبقاء الثواب،واإلمساك شر يف تلك احلالة، ألنّه  -
العقاب عليه وان أمسك عن املندوب فقد نقص ثوابه وفّوت إن أمسك عن الواجب استحق 

  .مصلحة نفسه يف آخرته وهذا كله شر
  )7/127(  .وال يالم على كفاف قدر احلاجة -

  

  ]هل للنفقة على األهل حتديد؟ [

  )12/7(.  جتب نفقة الزوجة - 
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ألمداد - لكفاية ال    )12/7(  .والّنفقة مقّدرة 

  

  ]إلنفاقتصّرف املرأة على مال الّزوج [

  .وللمرأة مدخل يف كفالة أوالدها واإلنفاق عليهم من مال أبيهم -
أصحابنا إذا امتنع األب من اإلنفاق على الولد الصغري أو كان غائبا أذن القاضي ألّمه يف : قال -

  .األخذ من آل األب أو االستقراض عليه، واإلنفاق على الّصغري بشرط أهلّيتها
  )12/8(  

  )7/86(  .مباهلا بغري إذن زوجهاجيوز تربّع املرأة و - 

  

  ]جواز اّدخار القوت للعيال[

  .جيوز اّدخار قوت سنة، وجيوز االّدخار للعيال وهذا ال يقدح يف الّتوكل -
وأمجع العلماء على جواز االّدخار فيما يستغّله اإلنسان من قريته كما جرى للّنّيب صّلى هللا عليه   -

  .و سّلم
لسوق ويّدخره لقوت عياله، فإن كان يف وقت ضيق الطّعام مل جيز، وأما إذا أراد أن يشرتي من ا  -

م أو شهر، وإن كان يف وقت سعة اشرتى قوت  ّ بل يشرتي ما ال يضيق على املسلمني كقوت أ
  ).71-12/70(  .سنة وأكثر

  ]الزّكاة على االّدخارتقّدم [

ة بشروطها وهو حمتاج وإذا توّجه يف الكفاف حّق شرعي كمن كان له نصاب زكوّي ووجبت الزكا
  .إىل ذلك الّنصاب لكفافه وجب عليه إخراج الزكاة وحيصل كفايته من جهة مباحة

  )7/127(  
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****************************************************************  

  

  

  

  ]العشرة، الوليمة، الضيافة، الطالق، اللعان، الفسخ، املتعة: ذات الصلة: [النكاح

  .الضّم، ويطلق على العقد وعلى الوطء: هو يف اللغة  -
  .النكاح يف كالم العرب الوطء والعقد مجيعا: وقال أبو القسم الزجاجى: قال الواحدي -
  .وقيل للتزويج نكاح، ألنه سبب الوطء -
ففيها ثالثة أوجه ألصحابنا حكاها القاضي حسني من  وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء، -

ا حقيقة يف العقد جماز يف الوطء: ه، أصحهاأصحابنا يف تعليق   ).172-9/171(.  أ

  

الحتياط من األموال   )12/6(.  وهللا أعلم. واألبضاع أوىل 

  

لصوم قت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن املؤن    :استحباب الّنكاح ملن 

قت إليه نفسه وهذا جممع عليه، - لّنكاح ملن استطاعه و لكنه عند وعند العلماء كافة  ورد األمر 
  .أمر ندب ال إجياب فال يلزم التزوج وال الّتسرى سواء خاف العنت أم ال

هذا مذهب العلماء كافة وال يعلم أحد أوجبه إال داود ومن وافقه من أهل الظاهر ورواية عن   -
م قالوا يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى   .أمحد، فإ
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  :الناس فيه أربعة أقسام: كاح وتركه فقال أصحابناأما األفضل من النّ  -
  .قسم تتوق إليه نفسه وجيد املؤن، فيستحب له النكاح  -
  .وقسم ال تتوق وال جيد املؤن فيكره له  -
لصوم لدفع التوقان  -   .وقسم تتوق وال جيد املؤن، فيكره له وهذا مأمور 
وقسم جيد املؤن وال تتوق، فمذهب الشافعي ومجهور أصحابنا أن ترك النكاح هلذا والتخلي   -

  ).173-9/172(.   للعبادة أفضل، وال يقال النكاح مكروه بل تركه أفضل

  

  ]استحباب الّشابة[ 

ا ألّذ استمتاعا وأطيب نكهة وأرغب يف  - ّ ا احملصلة ملقاصد النكاح، فإ تستحّب نكاح الشابة أل
االستمتاع الذي هو مقصود النكاح وأحسن عشرة وأفكه حمادثة وأمجل منظرا وألني ملمسا وأقرب 

  .إىل أن يعّودها زوجها األخالق اليت يرتضيها
لزواج فإنه مما يستحى من ذكره بني الناس -   .ويستحّب اإلسرار مبثل ما يتعلق 
  ).175-9/174(.    وتستحّب البكر وتفّضل على الثـّّيب، وكذا قاله أصحابنا -

)10/52)  (11/35(  

  

  ]الّنهي عن التبّتل[

  .هو االنقطاع عن الّنساء وترك النكاح انقطاعا إىل عبادة هللا: الّتبتل: قال العلماء -
قت نفسه إىل النكاح ووجد مؤنة -   .وهذا الّنهي عند أصحابنا حممول على من 
تفويت حق لزوجة وال غريها أما اإلعراض عن الشهوات واللذات من غري إضرار بنفسه وال   -

  ).177-9/176(  .ففضيلة للمنع منها بل مأمور به
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  )9/174(.  ومن تركه إعراضا عن الّسنة فهو مذموم شرعا ووقع يف منهّي عنه -

  

  ]حرمة االختصاء[

  .االختصاء ىف اآلدمّي حرام صغريا كان أو كبريا -
ول فيجوز خصاؤه ىف صغره، وحيرم وكذا حيرم خصاء كل حيوان ال يؤكل، وأما املأك: قال البغوي  -

  )9/182)(9/177(  .ىف كربه وهللا أعلم

  

  :استحباب نكاح ذات الدين

احلسب واجلمال واملال والّدين، وآخرها عندهم : الناس يف العادة يقصدون هذه اخلصال األربع  - 
  .ذات الّدين، فاظفر أنت أيها املسرتشد بذات الّدين

يف كل شيء ألن صاحبهم يستفيد من أخالقهم وبركتهم وورد احلث على مصاحبة أهل الدين  -
من املفسدة من جهتهم   )10/52(    .وحسن طرائقهم و

  

  :نكاح املتعة

هذا الّنكاح أبيح مث نسخ مث أبيح مث نسخ واستقر حترميه إىل يوم القيامة وانعقد اإلمجاع على حترميه  -
ألحاديث   .املنسوخة الواردة يف ذلك ومل خيالف فيه إال طائفة من املبتدعة، وتعلقوا 

  .ومل يكن ىف نكاح املتعة وّيل وال شهود -
واملهر الذي كان أعطاها يستقر هلا وال حيل أخذ شيء منه وإن فارقها قبل األجل املسمى كما أنه  -

لفرقة بعده لوطء وال يسقط منه شيء    .يستقر يف النكاح املعروف املهر املسمى 
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ا الزاين  ومن فعلها بعد علمه ووطئ فيها - ألحجار اليت يرجم    .كان زانيا ويرجم 
واتفق العلماء على أن هذه املتعة كانت نكاحا إىل أجل ال مرياث فيها، وفراقها : قال القاضي -

نقضاء األجل من غري طالق، ووقع اإلمجاع بعد ذلك على حترميها من مجيع العلماء إال  حيصل 
  .الروافض

  ..نكاح املتعة اآلن حكم ببطالنه سواء كان قبل الدخول أو بعده وأمجعوا على أنه مىت وقع: قال -
  .واختلف أصحاب مالك هل حيّد الواطئ فيه؟ ومذهبنا أنه ال حيّد لشبهة العقد وشبهة اخلالف  -
  ).188-9/179(  .والذي استمتع ىف عهد أىب بكر وعمر مل يبلغه النسخ -

  

  ]الّنكاح بنية الطالق[

من نكح نكاحا مطلقا ونّيته أن ال ميكث معها إال مّدة نواها  وأمجعوا على أن: قال القاضي
لشرط املذكور، ولكن قال  فنكاحه صحيح حالل، وليس نكاح متعة، وإمنا نكاح املتعة ما وقع 

  ).182-9/181(.    ليس هذا من أخالق الناس: مالك

  

  الربيبة: من احملّرمات زواجهن

مورها ويصلح أحواهلاوالربيبة بنت الزوجة مشتقة من الرب وهو  -   .اإلصالح ألنه يقوم 
ا حرام سواء كانت يف حجره أم ال -   .ومذهب العلماء كافة سوى داود أ

)10/25-26.(  

  :ما ال جيوز مجعه من الّنساء وما جيوز
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يف مذاهب العلماء كافة حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها وبينها وبني خالتها سواء كانت عمة وخالة  -
األب وأخت األم، أو جمازية وهي أخت أىب األب وأىب اجلد وإن عال، أو  حقيقة وهي أخت

مجاع العلماء حيرم اجلمع  أخت أم األم وأم اجلدة من جهىت األم واألب وإن علت، فكلهن 
  .بينهما

طل، وإن عقد على إحدامها مث األخرى فنكاح  - وإن عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما 
طل وهللا أعلماألوىل صحيح ونكاح ال   .ثانية 

  .جيوز: وقالت طائفة من اخلوارج والشيعة  -
كالّنكاح، فهو حرام عند العلماء كافة، وعند الشيعة : وأما اجلمع بينهما يف الوطء مبلك اليمني -

  .مباح
  .ويباح أيضا اجلمع بني األختني مبلك اليمني: قالوا  -
  .وهذا حرام عند العلماء كافة كالنكاح -
قي األقارب كاجلمع بني بنيت العم أو بنيت اخلالة أو حنومها فجائز عند وعند العلماء كافة  - وأما 

  . إال ما حكاه القاضي عن بعض السلف أنه حرمه
  ).192-9/190(. وأما اجلمع بني زوجة الرجل وبنته من غريها فجائز عند وعند اجلمهور -

  

  :حترمي نكاح احملرم وكراهة خطبته  

  .مجهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم ال يصح نكاح احملرمعند  -
ألنه ملا منع يف مدة اإلحرام من العقد لنفسه صار كاملرأة فال . وال يزّوج احملرم امرأة بوالية وال وكالة -

  .يعقد لنفسه وال لغريه
لطان وال فرق بني أن يزوج بوالية خاصة كاألب واألخ والعم وحنوهم أو بوالية عامة وهو الس -

ئبه، وهذا هو الصحيح عند وبه قال مجهور أصحابنا؛   والقاضي و
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ي حترمي فلو عقد مل ينعقد سواء كان : وأعلم  - أن النهى عن النكاح واإلنكاح يف حال اإلحرام 
طل يف كل ذلك، حىت لو كان  احملرم هو الزوج والزوجة أو العاقد هلما بوالية أو وكالة فالنكاح 

  .حمّلني ووكل الويل أو الزوج حمرما يف العقد مل ينعقد الزوجان والويلّ 
  .وتكره له اخلطبة وأن يكون شاهدا يف نكاح عقده احملّلون -
والصحيح . ال ينعقد بشهادته ألن الشاهد ركن يف عقد النكاح كالويل: وقال بعض أصحابنا  -

  )195-9/193(  .الذي عليه اجلمهور انعقاده

  

  :حترمي نكاح الشغار وبطالنه  

لغني املعجمة -الشغار: قال العلماء - يقال شغر . الرفع: أصله يف اللغة -بكسر الشني املعجمة و
  ال ترفع رجل بنيت حىت ارفع رجل بنتك؛: الكلب، إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال

  .أن يزّوج الّرجل ابنته على أن يزّوجه ابنته، وليس بينهما صداق: وشرعا  -
نيت على أن تزوجين بنتك ويضع كل واحدة صداقا لألخرى فيقول زّوجتك ب: وصورته الواضحة -

  .قبلت وهللا أعلم
  .وكان الشغار من نكاح اجلاهلية، وأمجع العلماء على أنه منهي عنه -
  .وعند الشافعي يقتضى إبطاله -
وأمجعوا على أن غري البنات من األخوات وبنات األخ والعمات وبنات األعمام واإلماء كالبنات  -

 ).201-9/200(    .يف هذا

  

  ]ال جيوز للسّيد أن يطأ مملوكته وال العقد عليها إذا كانت زوجة آلخر[

ملك اليمني حيل وطؤها مبلك اليمني إلنكاحها فإن عقد النكاح عليها ال جيوز لسيدها وهللا  -
  )9/192(  .أعلم
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  ]هل تعترب الكفاءة بني الّزوجني يف الّنسب واملهنة؟[

قريش من العرب ليس بكفء هلم، وال غري بين هاشم كفؤ هلم إال بين يرى أصحابنا على أن غري  -
م هم وبنو هاشم شيء واحد ّ   )15/36(  .املطلب فإ

  )10/106(.  وجيوز نكاح غري الكفء إذا رضيت به الزوجة والويلّ  -

  

لشرط يف النكاح   :الوفاء 

لشروط اّليت ال تنايف مقتضي النكاح بل تكون من  - مقتضياته ومقاصده، كاشرتاط جيب الوفاء 
ملعروف وأنه ال يقصر يف شيء من حقوقها،  ا وسكناها  ملعروف واإلنفاق عليها وكسو العشرة 

ذنه وال تنشز عليه وال تصوم تطوعا بغري إذنه وال  ا ال خترج من بيته إال  ويقسم هلا كغريها وأ
ذنه وال تتصرف يف متاعه إال برضاه   .وحنو ذلك ذن يف بيته إال 

كشرط أن ال يقسم هلا وال يتسرى عليها وال ينفق عليها وال يسافر : وأما شرط خيالف مقتضاه  -
  .ا وحنو ذلك، فال جيب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح مبهر املثل

لشرط مطلقا حلديث : وقال أمحد ومجاعة  -   .وهللا أعلم". أن أحق الشروط"جيب الوفاء 
  )9/201-202(.  

  

  ]:الوالية يف الّنكاح[

واختلف العلماء يف اشرتاط الويل يف صحة النكاح فقال مالك والشافعي يشرتط وال يصح نكاح   -
  .إال بويلّ 
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.ال يشرتط يف الثيب وال يف البكر البالغة، بل هلا أن تزوج نفسها بغري إذن وليها: وقال أبو حنيفة  -
    )9/205(  

  

لنطق و  لسكوتاستئذان الثيب يف النكاح    :البكر 

فال بد فيها من النطق بال خالف سواء كان الويل أ أو غريه ألنه زال كمال حيائها : الثيب -
؛ ا بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بز   مبمارسة الرجال، وسواء زالت بكار

صبع أو بطول املكث أو وطئت يف دبرها فلها حكم الثّيب   - ا بوثبة أو  على ولو زالت بكار
  .األصحّ 

  .ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الويل أجرب، فإن أصر زّوجها القاضي -
فاالستئذان منها مأمور به، فإن كان الويل أ أو جّدا كان االستئذان مندو إليه، ولو :أما البكر -

ا صح لكمال شفقته   .زوجها بغري استئذا
صح إنكاحها قبله، وهذا عند الّشافعي وجب االستئذان ومل ي: وإن كان غريمها من األولياء  -

  .وبعض العلماء
  .والصحيح الذي عليه اجلمهور أن السكوت كاف يف مجيع األولياء -
ا إذن: ومذهبنا ومذهب اجلمهور - ن سكو   ).205- 9/202(.  أنه ال يشرتط إعالم البكر 

  

  :جواز تزويج األب البكر الصغرية

ا، أل -   .نّه ال إذن هلا، واجلد كاألب عندوجيوز تزويج األب الصغرية بغري إذ
  .وأمجع املسلمون على جواز تزوجيه بنته البكر الصغرية  -
  .وإذا بلغت فال خيار هلا يف فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء احلجاز  -
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ا : وأعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا - يستحب أن ال يزّوج األب واجلّد البكر حّىت تبلغ ويستأذ
  .يف أسر الزوج وهي كارهة لئال يوقعها

ا - فإن اتفق الزوج والويل على شيء ال ضرر فيه : وأما وقت زفاف الصغرية املزوجة والدخول 
حد ذلك أن تطيق اجلماع : على الصغرية عمل به، وإن اختلفا فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة

ختالفهن وال يضبط بسّن، وهذا هو الصحيح   )9/206(.  وخيتلف ذلك 

  

  ]الدعاء للّزوجني[ 

خلري والربكة لكّل واحد من الّزوجني -   )9/216)(9/207(.  يستحّب الّدعاء 

  

  ]يئة العروس[ 

يستحّب تنظيف العروس وتزيينها لزوجها، ويستحّب اجتماع النساء لذلك، وألنه يتضّمن إعالن  -
ا حال الزفاف وحال لقا ن يؤانسنها ويؤدبنها ويعلمنها آدا   .ئها الزوجالنكاح وأل

ارا - ارا وهو جائز ليال و لعروس    )9/208(  .وجيوز الّزفاف والدخول 
  )9/225(  .ويستحب أن يقال للرجل عقب دخوله كيف حالك؟ وحنو هذا -

  

  ]:قبول الواهبة نفسها إليه: من خصوصيات الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم يف النكاح[ - 

وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن أراد الّنّيب أن {: جيوز هبة املرأة نكاحها له كما قال هللا -
  .}يستنكحها خالصة لك من دون املؤمنني
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فإذا وهبت امرأة نفسها له صلى هللا عليه و سلم فتزّوجها بال مهر حل له ذلك : قال أصحابنا  -
لوفاة وال بغري ذلك، خبالف غريه فإنه ال خي لدخول وال  لو وال جيب عليه بعد ذلك مهرها 

  .نكاحه وجوب مهر إما مسمى وأما مهر املثل
  .ينعقد: أحدمها: ويف انعقاد نكاح الّنّيب صّلى هللا عليه و سلم بلفظ اهلبة وجهان الصحابنا  -

  )9/211-212.(  
ذه اآلية  - فلما قضى زيد منها وطرا {إّن هللا تعاىل زوّج نبّيه زينب فدخل عليها بغري إذن 

  )9/228(    .}زّوجناكها

  

  ]التّأكد من خلّو املرأة من عدة أو زواج: ى القضاةعل[

ال يزّوج القاضي من جاءته لطلب الزواج حىت يشهد عدالن أنه ليس هلا وّيل : قال الشافعي -
  .خاص، وليست يف زوجية، وال عدة

. هذا شرط واجب، واألصح عندهم أنه استحباب واحتياط وليس بشرط: فمن أصحابنا من قال  -
    )9/212-213.(  

  

  :استحباب الّتزوّج والّتزويج يف شوال  واستحباب الدخول فيه

  .يستحّب التزويج والتزّوج والّدخول يف شّوال، وقد نّص أصحابنا على استحبابه -

)9/209(  

  .راجع اخلطبة يف حرف اخلاء: الّنظر إىل املخطوبة قبل العقد
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وكثري واستحباب كونه الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد وغري ذلك من قليل 
  :مخسمائة درهم ملن ال جيحف به

يستحب أن ال ينعقد النكاح إال بصداق ألنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة من حيث أنه لو حصل  -
طالق قبل الدخول وجب نصف املسّمى فلو مل تكن تسمية مل جيب صداق بل جتب املتعة، فلو 

  .عقد النكاح بال صداق صح
لعقد أم  - : لدخول إذا مل يسّم؟ فيه خالف مشهور ومها قوالن للشافعي أصحهماوهل جيب 

  .لدخول
وجيوز أن يكون الصداق قليال وكثريا ممّا يتمّول إذا تراضى به الزوجان، كالسوط والنعل وخامت  -

  .احلديد وحنوه
  )9/213(    .وهذا مذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف  -
لثوب وغريه مم -    )9/182(  .ا يرتاضى بهوجيوز نكاح املرأة 

  

  ]جواز كون الصداق تعليم القرآن[

  )9/214(. وجيوز كون الصداق تعليم القرآن وجيوز االستئجار لتعليم القرآن عند الشافعي -

  

  ]:صداق أّمهات املؤمنني وبنات الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم[ - 
  .حيتمل ذلكواملراد يف حّق من . عند أصحابنا يستحب كون الصداق مخسمائة درهم -

)9/215(  

  )9/213(    .ويستحّب تعجيل تسليم املهر اليها -
لنسبة إىل حال الزوج -   )9/211(    .ويكره إكثار املهر 
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  )9/214(    .وجيوز تزويج املعسر وتزّوجه -

  

  :فضيلة إعتاقه أمته مث يتزوجها 

  .يستحب أن يعتق األمة ويتزوجها -
  .ويكون عتقها صداقهاواختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به  -
  )9/221(  .ال يلزمها أن تتزوج به وال يصح هذا الشرط: فقال اجلمهور  -
وردت فضيلة يف من أعتق مملوكته وتزّوجها، وليس هذا من الرجوع يف الصدقة يف شيء، بل هو  -

  )2/189(    .إحسان إليها بعد إحسان

  

  ]أمة الوالد حترم على الولد[

حيرم على االبن منها غري اإلستمتاع على هذا الولد دون غريه من جارية األب مل : قال القاضي -
ا يف مجيع األشياء سوى االستمتاع، وحيل لغريه االستمتاع وغريه .الناس وحيل هلذا االبن االنتفاع 

    )11/8(  

  

  ]هل تشرتط الشهادة يف النكاح أم يكفي اإلعالن؟[

  .تشرتط الشهادة دون اإلعالن: مذهب الّشافعي -
  .ينعقد بشهادة فاسقني: ط العلماء شهادة عدلني إال أ حنيفة، فقالويشرت  -
  .وأمجعت األمة على أنه لو عقد سرا بغري شهادة مل ينعقد  -
  )9/227(.  وأما اذا عقد سرا بشهادة عدلني فهو صحيح عند اجلماهري  -
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ا بدال عنها[   ]ال جيوز المرأة أن تطلب من رجل طالق زوجته والنكاح 

ة األجنبية أن تسأل الزوج طالق زوجته وأن ينكحها ويصري هلا من نفقته ومعروفه ى املرأ -
  )9/193(  .ومعاشرته وحنوها ما كان للمطلقة

****************************************************************  

  

  ].الّزينة: ذات الّصلة: [الّنمص

زيل الشعر من الوجه، واملتنّمصة اّليت تطلب فعل فهي اّليت ت: -لصاد املهملة -وأّما الّنامصة  -
ا، وهذا الفعل حرام، إّال إذا نبتت للمرأة حلية أو شوارب فال حترم إزالتها بل يستحّب  ذلك 

 14/106(.  عند

****************************************************************  

  

  :الّنميمة

  :بيان غلظ حترمي النميمة

  .الّنميمة نقل كالم النّاس بعضهم إىل بعض، على جهة اإلفساد بينهم: العلماءقال 
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  ]ما يشرع الكشف عنه[ 

هذا إذا مل يكن فيها مصلحة شرعّية، فإن دعت حاجة إليها فال منع منها، وذلك كما إذا أخربه  -
هله أو مباله، أو أخرب اإلمام أو من له والية  ّن إنسا يفعل كذا، ّن إنسا يريد الفتك به أو 

  ويسعى مبا فيه مفسدة؛
فكّل هذا وما أشبهه ليس حبرام، وقد .  وجيب على صاحب الوالية الكشف عن ذلك وإزالته  -

  .يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبّا على حسب املواطن وهللا أعلم

  " اليدخل اجلّنة منّام: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم

لّتحرمي: ن يف نظائره، أحدمهاففيه الّتأويالن املتقّدما  - ويل مع العلم  . حيمل على املستحّل بغري 
  ).113-2/112(    .والثّاين ال يدخلها دخول الفائزين وهللا أعلم

****************************************************************  

  

: ، الرؤ]ال يسقط الّدية زوال العقل: [، الدية]الدعاء عند النوم: [الدعاء:   راجع: النوم
، الشمائل . تكليف النائم: التكليف. من آداب البيوت: نومه ملسو هيلع هللا ىلص، اآلداب: حقيقة الرؤ

يكره : صالة العشاء: الصالة. نواقض الوضوء. النوم فيه: املسجد. عيناه تنامان: اخلصائص
م عن القيام أو مرض: [صالة الليل. النوم قبلها الّنوم مع املرأة على : [لعشرة، ا]من 

كل : ، الغسل]الفراش جواز نوم اجلنب واستحباب الوضوء له  وغسل الفرج إذا أراد أن 
إغالق : من آداب البيوت:اآلداب. الّدعاء عند الّنوم: الدعاء.  أو يشرب أو ينام أو جيامع

وال جيب :  الغسل.  وماألبواب وذكر اسم هللا تعاىل عليها وإطفاء الّسراج والّنار عند النّ 
لرؤية يف النوم إذا مل ينزل   .، الوضوء]الّنوم فيه: [املسجد.     الغسل 
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  ]:إّن هللا ال ينام[

إنّه سبحانه وتعاىل ال ينام وأنه يستحيل يف حّقه الّنوم، فإّن الّنوم انغمار وغلبة على العقل يسقط  -
  )3/13(. يف حّقه جّل وعال به اإلحساس، وهللا تعاىل منّزه عن ذلك وهو مستحيل

  

  ]النوم بعد االستيقاظ [
.إذا أمن استغراق النوم حبيث يفوته وظيفته.النوم بعد االستيقاظ يف الليل ليس مبكروه -

  )3/215(  

  

  ]غسل الوجه بعد االستيقاظ[
ر النوم   )3/215(  .واحلكمة يف غسل الوجه اذهاب النعاس وآ

**************************************************************** 

  

الرخصة يف التخلف عن اجلماعة لعذر : ، اجلماعة]منع الكحل والزينة عن احلادة: [راجع: ار
اجلهر واإلسرار : [، الصالة]خروج الّنساء إىل املساجد حلضور صالة اجلماعة[وجوازها يف النافلة،  

خيرج الّنهار : اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، الصيام: ة الليل، صال]لقراءة
ار رمضان على الصائم.     بغروب الشمس ويدخل الليل : صيام التطوع. تغليظ حترمي اجلماع يف 

تدة البائن جواز خروج املع:، العدة]قطع صوم النافلة[جواز صوم الّنافلة بنية من الّنهار قبل الزوال، 
  ].القسم بني النساء: [واملتوىف عنها زوجها يف النهار حلاجتها، العشرة
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**************************************************************** 

  

  .الغنيمة: راجع: ب

**************************************************************** 

  

  :الّنهي

  ]:ما يقتضي الّنهي[

  )3/188)(12/12(    .واملشهور أنه يقتضي الّتحرمي، وهو األصحّ 

  

  ". من أحدث يف أمر هذا ماليس منه فهو ردّ "

دليل ملن يقول من األصوليني أّن الّنهي يقتضي الفساد، ومن قال ال يقتضي : هذا احلديث
. ب فاسدهذا خرب واحد وال يكفي يف إثبات هذه القاعدة املهمة، وهذا جوا: الفساد، يقول

)12/16(  

****************************************************************  

  :الّنياحة

ورد التغليظ يف حترمي الطّعن يف الّنسب والّنياحة، وقد جاء ىف كّل واحد منهما نصوص معروفة  -
  )2/57(    .وهللا أعلم
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  )10/231(.  وأمجعوا على حترمي أجرة املغنية للغناء والنائحة للّنوح -

****************************************************************  

  

العبادة، الطّهارة، الوضوء، الغسل، الّتيّمم، الصالة، الصيام، الزكاة، احلج، : ذات الصلة: [الّنية

  ....]اجلهاد

لنّية" -   .ويدخل فيه الغزو وغريه من األعمال" إّمنا األعمال 
  )13/54(. أّن األعمال حتسب بنّية والحتسب إذا كانت بال نّية: وتقدير هذا احلديث -
لنـّّية واإلخالص  تعاىل -   )13/29(    .األعمال ال تنفع إّال 

  

  ]كّل عبادة حتتاج إىل نّية[ - 
لنـّّية، وكذلك الّصالة والزّكاة والصوم واحلج   - الّطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم ال تصّح إّال 

  )13/54(  .واالعتكاف وسائر العبادات
  )3/32(  .ال ينفع من العمل إال ما حضر له القلب وصحبته نّية: قال القاضي -

  

  ]الّرتك ال حيتاج إىل نّية[

ب الّرتوك والّرتك الحيتاج إىل  وأّما إزالة الّنجاسة فاملشهور  - ا من  ا التفتقر إىل نية أل عند أ
  .نّية، وقد نقلوا اإلمجاع فيها

طل  -   )13/54(  .وشّذ بعض أصحابنا فأوجبها وهو 
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  ]أماكن أخرى حيتاج إىل النّية[

ا إذا قارنت كناية صارت ك  - ّ الّصريح، وتدخل الّنية يف الّطالق والعتاق والقذف، ومعىن دخوهلا أ
وإن أتى بصريح طالق ونوى طلقتني أوثال وقع ما نوى وإن نوى بصريح غري مقتضاه دين فيما 

  )13/54(.  بينه وبني هللا تعاىل، واليقبل منه يف الظاهر

  

  ]تعيني املنوي شرط[

ا  - فلو كان على إنسان صالة مقضية ال يكفيه أن ينوي الصالة الفائتة، بل يشرتط أن ينوي كو
  )13/54(    .أو غريها ظهرا

  

لّنية[   ]حتّول املباح إىل طاعة 

  واإلنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه هللا تعاىل؛ -
  )7/92)(12/209)(11/77(.  واملباح إذا قصد به وجه هللا تعاىل صار طاعة ويثاب عليه -

  

لّنية السّيئة[   ]املؤاخذة 

نوى املعصية وأصّر على النية يكون آمثا وإن مل  املذهب الّصحيح اّلذي عليه اجلمهور أّن من -
  )18/12(    .يفعلها وال تكلم
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****************************************************************  

  

  

 

  حرف الواو

****************************************  

ء  .الطّاعون: راجع: الو

************************************************************  

  .الصلوات الّنوافل - الصالة: راجع: الوتر

*************************************************************  

 

  :الوجه

  :الّنهي عن ضرب الوجه

نفيسة لطيفة، وأكثر اإلدراك ورد الّنهي الصريح عن ضرب الوجه ألنّه لطيف جيمع احملاسن، وأعضاؤه  -
رز ظاهر ال  ا، فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها، وقد يشّوه الوجه، والّشني فيه فاحش، ألنّه 

  .ميكن سرته، ومىت ضربه ال يسلم من شني غالبا



512 
 

ديب فليجتنب الوجه  -   ) 16/165(.  ويدخل يف الّنهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب 

************************************************************* 

  

  ]القرآن، العلم، احلديث، التفسري، اخلرب: ذات الصلة: [الوحي

  

  :بدء الوحي إىل رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلمبالّرؤ الّصادقة 

لرؤ : قال القاضي رمحه هللا وغريه من العلماء تيه إّمنا ابتدىء صّلى هللا عليه  وسلم  لئال يفجأه امللك و
، وما  ّول خصال النّبّوة وتباشري الكرامة من صدق الّرؤ صريح الّنبّوة بغتة فال حيتملها قوى البشرية، فبدىء 

لنبوة :جاء يف احلديث اآلخر من .  رؤية الّضوء ومساع الّصوت وسالم احلجر والشجر عليه 
)2/197-198).(15/104(  

  

  ]آنأّول ما نزل من القر [ 

وهذا هو الصواب الذى عليه اجلماهري من السلف  }اقرأ{ورد الدليل الصريح يف أن أّول ما نزل من القرآن 
  ).208-2/207(  )2/199(  .واخللف

  

  ]ثقل الوحي[ 

  ..".كان نّيب هللا صّلى هللا عليه و سلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك" - 
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  . }إ سنلقي عليك قوال ثقيال{: عاىلقال هللا ت. وإمنا حصل له ذلك لعظم موقع الوحي -

)11/190(  )2/208)  (2/200(  

  

  ]من كيفّيات الوحي[

  .مثل صلصلة اجلرس، ومتّثل امللك رجال: منها -
واحلكمة يف ذلك أن يتفرّغ مسعه : قال العلماء.  فبفتح الصادين وهي الّصوت املتدارك: وأّما الصلصلة -

  .يف قلبه مكان لغري صوت امللكصّلى هللا عليه وسّلم وال يبقى فيه وال 

  ).89-15/88(    .ومنها الرؤ

  

  ]كثرة عرقه أثناء نزول الوحي[

شبهت قطرات عرقه صّلى هللا عليه وسّلم حببّات اللؤلؤ يف ".  إنه ليتحّدر منه مثل اجلمان من العرق.."
  )17/112(. الّصفاء واحلسن

  

 ]من أحواله أثناء الوحي[ - 
م  علموا من النيب صلى هللا عليه الّصحابة كانوا يطّلعون   - عليه صلى هللا عليه وسّلم أثناء الوحي أل

وسلم أنه ال يكره االّطالع عليه يف ذلك الوقت وتلك احلال ألن فيه تقوية اإلميان مبشاهدة حالة 
  )8/80(  .الوحي الكرمي وهللا أعلم
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  ]الوحي أعّم من القرآن[

  أن املراد حبكم هللا؛: حيتمل"  نكما بكتاب هللاألقضني بي: "لقوله صلى هللا عليه وسّلم -
وفّسر الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم السبيل } أو جيعل هللا هلّن سبيال{: هو إشارة إىل قوله تعاىل: وقيل  -

  )11/206(  .لرجم يف حّق احملصن
  )8/78(  .ومن األحكام اليت ليست يف القرآن ما هو بوحي ال يتلى -

****************************************************************  

  

  :الورع

  ]الّتورّع من تزكية الّنفس[

ام العبادة والّسهر يف الّصالة مع أنّه مل يكن فيها ّ   )3/93(. ينبغي أن ينفي عن نفسه ا
    

  :أخذ احلالل وترك الشبهات

وجيب على املرء احلرص على إصالح املطعم واملشرب وامللبس وغريها، وينبغي ترك املشتبهات، فإنه  -
  )11/28) (11/27(.  سبب حلماية دينه وعرضه وحيّذر من مواقعة الشبهات

  )17/101(. ينبغي الورع واالحتياط مبجانبة ما خياف منه الوقوع يف منهي عنه -

***************************************************************  

  

  .نصاب الّنقدين-الزكاة: راجع: ورق
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***************************************************************  

  

  ].الزّكاة: ذات الصلة: [الوسق

لبغداديّ : الوسق     ).10/189(.   هو ستون صاعا، والصاع مخسة أرطال وثلث 

****************************************************************  

  

  : وسوسة -

  ]:حكم الوسوسة إذا مل تستقّر يف الّنفس[

ا   )6/102(  .هذه اخلواطر إذا مل يستمر عليها ال يؤاخذ 

  :الّتعوذ من شيطان الوسوسة يف الّصالة -
  )14/190(.   عن اليسار ثالويستحّب الّتعوذ من الشيطان عند وسوسته مع الّتفل  -

**************************************************************  

  

  :الوشم
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ففاعلة الوشم، وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو حنومها يف ظهر : -لّشني املعجمة -أّما الوامشة -
شو ذلك املوضع الكف أو املعصم أو الشفة أو غري ذلك من بدن املرأة حّىت يسيل الدم مثّ حت

  .لكحل أو الّنورة فيخضرّ 
ختيارها والطالبة له - ا    )14/106( .وهو حرام على الفاعلة واملفعول 

************************************************************  

  

  :الوصية

هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته، ومسيت وصية ألنه وصل ما كان : قال األزهري  -
  يف حياته مبا بعده؛

  )11/74(  .وصى وأوصى إيصاء، واإلسم الوصية والوصاة: ويقال  -

  

  ]وصية الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم بتمسك الكتاب وتوقري أهل البيت[

حببل هللا عهده، وقيل الّسبب املوصل إىل رضاه ورمحته، وقيل كتاب هللا هو حبل هللا، قيل املراد 
).181-15/180(.         هو نوره اّلذي يهدي به  

  

  ]وصية احلقوق[

جتوز وصية املريض وإن كان يذهب عقله يف بعض أوقاته بشرط أن تكون الوصية يف حال إفاقته  
  )11/55(.  وحضور عقله
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  ]احلّث على كتابة الوصية[

ا، لكن مذهبنا ومذهب اجلماهري ورد احلثّ  - ا : على الوصية، وقد أمجع املسلمون على األمر  أ
  .مندوبة ال واجبة

  .لكن إن كان على اإلنسان دين أوحق أو عنده وديعة وحنوها لزمه اإليصاء بذلك -
ويستحب تعجيلها وأن يكتبها يف صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما حيتاج إليه، فإن جتدد  -

اله    ).75-11/74(  .أمر حيتاج إىل الوصية به أحلقه 

  

  ]اإلشهاد عليها[ 

ا،  - ا وال تنفع إال إذا كان أشهد عليه  ا، ال أنه يقتصر على الكتابة، بل ال يعمل  ويشهد عليه 
  .هذا مذهبنا ومذهب اجلمهور

. اهر احلديثيكفي الكتاب من غري إشهاد، لظ: وقال اإلمام دمحم بن نصر املروزي من أصحابنا -
  )11/76(    .وهللا أعلم

  

لثّلث[   ]الوصّية 

  .مراعاة للعدل بني الورثة والوصية -
لثلث تربعا، وإن  : قال أصحابنا وغريهم من العلماء  - إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصى 

  .كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث
  . أنه يستحّب ملن له ورثة وماله قليل ترك الوصية: وعن بعض الّصحابة  -
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دة على الثلث إال : وأمجع العلماء يف هذه األعصار  - على أن من له وارث ال تنفذ وصيته بز
جازته يف مجيع املال   .جازته، وأمجعوا على نفوذها 

  .أنه ال تصح وصيته فيما زاد على الثلث فمذهبنا ومذهب اجلمهور: وأما من ال وارث له  -
والوصية والصدقة املنجزة من املريض عند وعند العلماء كافة سواء ال ينفذ ما زاد على الثلث إال  -

  )11/88(  ).83-11/77(    .برضا الوارث

  

هل مصر   :وصّية الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم 

هله"   .."ا خريا فإّن هلم ذّمة ورمحاستفتحون أرضا يذكر فيها القرياط فاستوصوا 

  .القرياط جزء من أجزاء الّدينار والّدرهم وغريمها: قال العلماء  -
فلكون هاجر أّم إمساعيل : فهي احلرمة واحلّق وهي هنا مبعىن الّذمام، وأّما الّرحم: وأّما الذمة  -

  )16/97(    .فلكون مارية أم إبراهيم منهم: منهم، وأّما الّصهر

  ***************************************************************  

  

  ]الّطهارة، الّنية، املاء، االستنشاق، االستنثار، الغسل، النجاسة، املسح: ذات الّصلة: [الوضوء

يقال الوضوء والّطهور بضّم أوهلما إذا أريد به الفعل الذي هو املصدر، : قال مجهور أهل الّلغة -
  .ح أوهلما إذا أريد به املاء الذي يتطهر بهويقال الوضوء والطهور بفت

وأصل الوضوء من الوضاءة وهي احلسن والنظافة وّمسى وضوء الصالة وضوءا ألنّه ينّظف املتوّضئ  -
  )3/99(  .وحيّسنه، وكذلك الّطهارة أصلها النظافة والتنزه
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  )16/108(  .الوضوء كان معروفا يف شرع من قبلنا

  

  ]الطاهرالّتوضؤ  بفضلة احليوان [

جيوز الوضوء من املاء اّلذي شربت منه اإلبل وحنوها من احليوان الطّاهر وال كراهة فيه، وإن كان 
  ).141-18/140(  .املاء دون قّلتني، وهكذا مذهبنا

  

  هل الوضوء فرض على كّل قائم إىل الّصالة أم على احملدث خاصة؟

-3/102(.  مل يشرع اال ملن أحدث ولكن جتديده لكّل صالة مستحب، وعلى هذا أمجع أهل الفتوى -
103.(  

حلدث وجو موسعا؟ أم ال جيب إّال عند القيام إىل  - واختلف أصحابنا يف املوجب للوضوء، هل جيب 
ألمرين؟ وهذا األخري هو الراجح عند أصحابنا   )4/69( 98\3   .الّصالة؟ أم جيب 

  

 ]: احلرص على إمتام الوضوء[

ورد احلّث على االعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك واالحتياط فيه واحلرص على  -
الختالف، فينبغي أن حيرص على  أن يتوضأ على وجه يصح عند مجيع العلماء وال يرتخص 

سح االذنني ودلك التسمية والنية واملضمضة واالستنشاق واالستنثار واستيعاب مسح الرأس وم
إلمجاع   .األعضاء والتتابع يف الوضوء وترتيبه وغري ذلك من املختلف فيه وحتصيل ماء طهور 

  )3/111(  
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ومن اقتصر يف وضوئه على طهارة األعضاء الواجبة وترك السنن واملستحبات كانت فضيلة الوضوء  -
لسنن أكمل وأشّد تكفريا   )3/116(  .حاصلة له وإن كان من أتى 

  

تفاق العلماء :غسل الكّفني -   )3/105(  .غسلهما يف أول الوضوء سنة 

ء وإن مل يكن قد قام من النوم إذا شك يف جناسة يده  - ويستحّب غسل الكفني قبل إدخاهلما اإل
  )3/110(.  وهو مذهبنا

  
لغسل، واتّفق كّل  - وأمجع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلني واستيعاب مجيعهما 

  )3/107(  .من نقل وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم على أنه غسلهما
ليدين مجيعا لكونه أسهل وأقرب إىل اإلسباغ، وهو الّصحيح املشهور  - ويستحب أخذ املاء للوجه 

 اّلذي قطع به اجلمهور ونّص عليه الّشافعي  يف البويطي واملزين 
عاله لكونه أشرف وألنه أقرب إىل  قال أصحابنا ويستحب أن يبدأ يف  - غسل وجهه 

  )3/122(.  االستيعاب
  )3/107(  .واتفق اجلماهري على وجوب غسل الكعبني واملرفقني -

  :غسل الرجلني

  .جيب غسل الرجلني واملسح ال جيزئ ومل يثبت خالف هذا عن أحد يعتّد به يف اإلمجاع -
يف مواطن خمتلفة وعلى صفات متعددة ومجيع من وصف وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  -

  )3/129(  .متفقون على غسل الرجلني
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لكعبني العظمان الناتئان بني الساق والقدم، ويف كل رجل   :الكعبني واتفق العلماء على أن املراد 
  )3/107(  .كعبان

  :املواالة يف الوضوء

  )3/132(.  عند بعض العلماء جتب املواالة يف الوضوء

  :عضوشخص له أكثر من 

ولو خلق لالنسان وجهان وجب غسلهما، ولو خلق له ثالثة أيد أو أرجل أو أكثر وهي   -
بتة يف حمل الفرض وجب  قصة وهي  ت وجب غسل اجلميع، وان كانت اليد الزائدة  متساو

بتة فوق املرفق ومل حتاذ حمّل الفرض مل جيب غسلها، وإن حاذته  غسلها مع األصلية، وإن كانت 
  .احملاذي خاصة على املذهب الصحيح املختار وجب غسل

ولو قطعت يده من فوق املرفق فال فرض عليه فيها، ويستحب أن يغسل بعض ما بقي لئال خيلو   -
قيه وهللا أعلم   )3/108(.العضو من طهارة، فلو قطع بعض الّذراع وجب غسل 

  

  ]غسل األعضاء ثال ثال[ -
سل األعضاء مرة مرة وعلى أن الّثالث سّنة، والّثالث وقد أمجع املسلمون على أن الواجب ىف غ -

 )3/114)(3/106(  .هي الكمال والواحدة جتزئ
وجتوز خمالفة األعضاء وغسل بعضها ثال وبعضها مرتني وبعضها مرة والوضوء على هذه الصفة  -

  )3/123(. صحيح بال شك، ولكن املستحب تطهري األعضاء كّلها ثال ثال

  

دة على [   ]:الثالثالّز
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لثالث املستوعبة للعضو، وأّما إذا مل  - دة على الثالث، واملراد  وقد أمجع العلماء على كراهة الز
  تستوعب العضو إال بغرفتني فهي غسلة واحدة؛

ولو شّك هل غسل ثال أم اثنتني جعل ذلك اثنتني وأيت بثالثة هذا هو الصواب الذي قاله   -
ا رابعة والرّابعة. اجلماهري من أصحابنا   )3/109(  .بدعة ومكروهة إذا تعّمد كو

  

  )3/135(  .قال أهل اللغة الغرة بياض يف جبهة الفرس :الغّرة -
فقال أصحابنا هو غسل شيء من مقّدم الرأس وما جياوز الوجه زائد على اجلزء : أما تطويل الغرة  -

  )3/134(  .الذي جيب غسله الستيقان كمال الوجه

  

  :التحجيل

ّمسي الّنور اّلذي يكون على مواضع الوضوء : والّتحجيل بياض يف يديها ورجليها، قال العلماء  -
  )3/135(  .يوم القيامة غرة وحتجيال تشبيها بغرة الفرس وهللا أعلم

فهو غسل ما فوق املرفقني والكعبني وهذا مستحب بال خالف بني  :وأّما تطويل التحجيل -
دة فوق املرفقني أصحابنا، واختلفوا يف قدر املس تحب على أوجه أحدها أنه يستحب الز

  )3/109(   )3/134(.  والكعبني من غري توقيت
يرى مجاعة من أهل العلم أن الوضوء من خصائص هذه األمة زادها هللا تعاىل شرفا، وقال و -

-3/135(  .ليس الوضوء خمتصا وإّمنا اّلذي اختصت به هذه األّمة الغرّة والّتحجيل: آخرون
136.(  

ومل يوجب أحد من العلماء الدلك يف الغسل وال يف الوضوء إال مالك واملزين، ومن :   الّدلك
  )3/229(.سوامها يقول هو سنة لو تركه صحت طهارته يف الوضوء والغسل
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 :االستعانة يف الوضوء

  .جتوز االستعانة ىف الوضوء -
عضاء ويباشر األجنيب بنفسه غسل وال يكره أن حيضر له املاء، ويكره أن يستعني به ىف غسل األ -

  .األعضاء إال حلاجة
  .ويف صّب املاء عليه فاألوىل تركه، وهل يسّمى مكروها؟ فيه وجهان -
-3/168(.  قال أصحابنا وغريهم واذا صب عليه وقف الصاب على يسار املتوضئ وهللا أعلم  -

169.(  
ويكون أفضل يف حّقه حينئذ ألنّه مأمور وأّما استعانة الّنيب صلى هللا عليه وسّلم فلبيان اجلواز  -

  )9/26(  .لبيان وهللا أعلم

س به وقد اختلف أصحابنا فيه على أوجه واألظهر املختار : نفض اليد بعد الوضوء والغسل ال 
  )3/231(  )3/232(  .أنه مباح يستوي فعله وتركه

 :جتديد الوضوء -
نيا من غري حدثويستحب جتديد الوضوء وهو أن يكون على ط: قال أصحابنا - .هارة مث يتطهر 

  )3/177( 

  

  :جواز أكل احملدث الطّعام وأنّه ال كراهة يف ذلك وأّن الوضوء ليس على الفور -
كل ويشرب ويذكر هللا سبحانه وتعاىل ويقرأ القرأن  - العلماء جممعون على أّن للمحدث أن 

  )4/69(    .وجيامع وال كراهة يف شيء من ذلك
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  :نواقض الوضوء -
  :املرأةملس  -
  .وقال مالك والشافعي وأمحد رمحهم هللا تعاىل واألكثرون ينقض واختلفوا يف تفصيل ذلك  -
- )4/203) (4/229-230) .(1/135(  

  

  )1/135(.    وملس الّشعر ال ينقض عند الّشافعّي، كذا نّص ىف كتبه -

  

 : الوضوء من حلوم اإلبل

  إىل أنه الينقض الوضوء،اختلف العلماء يف أكل حلوم اجلزور، وذهب االكثرون  -
واختاره احلافظ أبو بكر البيهقي وحكى عن أصحاب : وذهب البعض إىل انتقاض الوضوء به  -

  .وهذا املذهب أقوى دليال وإن كان اجلمهور على خالفهاحلديث مطلقا، 
كان آخر األمرين من رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم ترك الوضوء ممّا مّست ": وحديث -

هذا احلديث عام وحديث الوضوء من حلوم االبل خاص واخلاص مقّدم على العام وهللا  ".الّنار
  ).49- 4/48(.أعلم

  

  هل يتوّضأ ممّا مّست الّنار؟

كل ما مّسته النار -   .ذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف إىل انه الينتقض الوضوء 
كل ما واخلالف فيه كان يف الصدر األول مث أمجع العلماء بعد ذلك ع - لى أنه ال جيب الوضوء 

  )4/43(    .مّسته النّار وهللا أعلم
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 هل الّنوم ينقض الوضوء؟ - 
م جالسا ممّكنا مقعدته من : وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب، ومذهب الّشافعيّ  - أنّه إذا 

 األرض مل ينتقض، وإّال انتقض سواء قّل أو كثر سواء كان يف الّصالة أو خارجها وهذا مذهب
  .الشافعي

خلمر أو النبيذ أو البنج او الّدواء ينقض  واتفقوا على أّن زوال العقل - جلنون واإلغماء والّسكر 
  ). 74-4/73(.    الوضوء سواء قّل أو كثر سواء كان ممكن املقعدة أوغري ممكنها

لنعاس وهو السنة: قال الّشافعي واألصحاب -   .الينقض الوضوء 
م أم نعس   -   .فال وضوء عليه ويستحب أن يتوضأولو شك هل 
م ممكن املقعدة من األرض أم ال مل ينقض وضوؤه ويستحب أن  - ولو تيقن النوم وشك هل 

  ).185-5/184(  )5/139)  (4/74(  .يتوضأ

******************************************************************  

  

  .الزّكاة: راجع: وقص

******************************************************************************  

  

  :الوقف

يصّح أصل الوقف وهو خمالف لشوائب اجلاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب اجلماهري، ويدّل عليه  -
ت   .أيضا إمجاع املسلمني على صحة وقف املساجد والسقا

  .يتبع فيه شرط الواقف والوقف ال يباع وال يوهب وال يورث إمنا -
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  .وتصّح شروط الواقف،  وفيه فضيلة ألنّه الصدقة اجلارية -
ملعروف املعتاد وال يتجاوزه، وهللا أعلم - كل منها  ظر الوقف    ).87-11/86(.  و

  

  :وقف املنقول - 

سرها إّال أ حنيفة وبعض الكوفيني   )7/56(.   يصّح وقف املنقول وبه قالت األمة 

  ] صلى هللا عليه وسّلمأوقاف الّنيبّ [ - 
صارت إليه : قال... قال القاضي عياض  يف تفسري صدقات النيب صلى هللا عليه و سلم -

  :بثالثة حقوق
ما وهب له صلى هللا عليه و سلم، وذلك وصّية خمرييق اليهودّي له عند إسالمه يوم  :أحدها -

  أحد، وكانت سبع حوائط يف بين الّنضري؛
  .وما أعطاه األنصار من أرضهم، وهو ما ال يبلغه املاء، وكان هذا ملكا له ملسو هيلع هللا ىلص  -
ا مل يوجف عليها : الثاين  - حّقه من الفيء من أرض بين النضري حني أجالهم كانت له خاصة، ألّ

  املسلمون خبيل وال ركاب؛
السالح كما صاحلهم، مث قسم صلى وأما منقوالت بين النضري فحملوا منها ما محلته اإلبل غري   -

  .هللا عليه و سّلم الباقي بني املسلمني، وكانت األرض لنفسه، وخيرجها يف نوائب املسلمني
  .وكذلك نصف أرض فدك صاحل أهلها بعد فتح خيرب على نصف أرضها وكان خالصا له  -
  .وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه يف الصلح حني صاحل أهلها اليهود  -
  .حصنان من حصون خيرب، ومها الوطيخ والسالمل، أخذمها صلحاوكذلك   -

سهمه من مخس خيرب وما افتتح فيها عنوة، فكانت هذه كلها ملكا لرسول هللا صلى هللا : الثالث
ا بل  عليه و سلم خاصة ال حق فيها ألحد غريه، لكّنه صلى هللا عليه و سلم كان ال يستأثر 

صاحل العامة، وكل هذه صدقات حمرمات التملك بعده وهللا ينفقها على أهله واملسلمني وللم
  )14/67)(12/82(. أعلم
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  ]الفاضل من الوقف[

أن الفاضل من وقف مسجد أو غريه ال يصرف يف مصاحل مسجد آخر وال غريه بل : ومذهبنا  -
  )9/90(. حيفظ دائما للمكان املوقوف عليه الذي فضل منه فرمبا احتاج إليه وهللا اعلم

******************************************************************  

  

  :الوكالة -

  ]:الوكالة يف أداء احلقوق[

  )10/96)  (11/33(  .جتوز الوكالة يف قضاء الديون وأداء احلقوق -
  )10/224(  .وجيوز توكيل العبيد واإلذن هلم يف التصرف -
  )10/106(. جيوز الّتوكيل يف احلقوق يف القبض والدفع -

**************************************************************  

  

  .الّنكاح: راجع: والية

***********************************************************************  
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  .راجع الكلب: ولوغ الكلب

***********************************************************************  

  

  

  

  :الوليمة

  ]الضيافة: ذات الصلة]: [وليمة العرس[

الطعام املتخذ للعرس مشتقة من الومل وهو اجلمع ألّن الزوجني جيتمعان قاله األزهري : الوليمة -
  .وغريه

ا سنة مستحبة: واألصح عند أصحابنا -   .أ
أنه يستحب : واختلف العلماء يف وقت فعلها، فحكى القاضي أن األصح عند مالك وغريه  -

  .فعلها بعد الدخول
زئ  - ويستحب للموسر أن ال ينقص عن شاة، ونقل القاضي اإلمجاع على أنه ال حد لقدرها ا

ي شيء أومل من الطعام حصلت الوليمة، لكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج   .بل 
  .واختلف السلف يف تكرارها أكثر من يومني فكرهته طائفة ومل تكرهه طائفة: ل القاضيقا  -

  )9/217-218.(  

  

  .ويدّلل الكبري على أصحابه ويطلب طعامهم يف حنو هذا -
  )9/222(. ويستحب ألصحاب الزوج وجريانه مساعدته يف وليمته بطعام من عندهم -
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)9/226(  

  .إليه بطعام يساعدونه به على وليمتهويستحب ألصدقاء املتزوج أن يبعثوا  -
س معينني ويف مبهمني كقوله  - ذن املرسل يف    .من أردت" من لقيت"وجيوز يف الدعوة أن 

  )9/231-232.(  

  

  ]الوليمة مطلوبة من الغّين وغريه[  -
  )13/143(  .تّتخذ الوليمة للعرس سواء يف ذلك من له مال كثري ومن دونه -

  ]من غريهمإكرام بعض احلاضرين أكثر [

جيوز ختصيص صاحب الطعام بعض احلاضرين بفاخر من الطّعام والّشراب إذا مل يتأّذ الباقون  -
  )13/177(.  إليثارهم املخصص، لعلمه أو صالحه أو شرفه أوغري ذلك

جابة الداعي إىل دعوة   :األمر 

  .هذا قول مجهور العرب. دعوة الطعام بفتح الدال، ودعوة النسب بكسرها  -
  ف يف أنه مأمور به، ولكن هل هو أمر إجياب أو ندب؟ ال خال -
  .نقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب اإلجابة يف وليمة العرس -
  .ال جتب اإلجابة إليها: واختلفوا فيما سواها، فقال اجلمهور: قال  -

ا فمنها وأما األعذار  ا وجوب إجابة الدعوة أو ند   :اليت يسقط 

ا األغنياء، أو يكون هناك من يتأذى حبضوره معه، أو ال أن يكون يف الطعام شبهة،  - أو خيص 
طل؛   تليق به جمالسته، أو يدعوه خلوف شره، أو لطمع يف جاهه، أو ليعاونه على 
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وأن ال يكون هناك منكر من مخر أو هلو أو فرش حرير أو صور حيوان غري مفروشة أو آنية   -
  .ذهب أو فضة أو أن يعتذر إىل الداعي فيرتكه

  .ولو دعاه ذّمّي مل جتب إجابته على األصح  -
م فاألّول جتب اإلجابة فيه، والثاين تستحب  -   .تكره: والثالث. ولو كانت الدعوة ثالثة أ
 .ينبغي إجابة الّدعوة ولو كانت إىل كراع الشاة -
كل ألجل صيام - ملغفرة والربكة إذا مل   .يدعو ألهل الطعام 

 

  مة؟وهل جيب أكل املفطر من الولي -
  .أنه ال جيب األكل يف وليمة العرس وال يف غريها: واألصح يف مذهبنا -
دة، ألنه يسمى أكال؛  -   وإذا قيل بوجوب األكل، فأقله لقمة وال تلزمه الز
وأما الصائم فال خالف أنه ال جيب عليه األكل، لكن إن كان صومه فرضا مل جيز له األكل ألن  -

  .نفال جاز الفطر وتركهالفرض ال جيوز اخلروج منه، وإن كان 
  .فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فاألفضل الفطر وإال فإمتام الصوم وهللا أعلم  -
  .وكذا قاله أصحابنا وتلزمه اإلجابة كما يلزم املفطر. والّصوم ليس بعذر يف اإلجابة -

ألغنياء كما هو الغالب". شر الطعام طعام الوليمة" -9/233(.   هذا إذا خصت الوليمة 
237.(  

**********************************************************  

  

  .راجع ويل:ويح

**********************************************************  
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  :ويل

ب عذاب، وقال: وعن علّي  ب رمحة، وويل  ويح كلمة زجر ملن أشرف على اهللكة، وويل ملن : ويح 
  )18/40(.  وقع فيها وهللا أعلم

**********************************************************  

  

  حرف اهلاء

****************************************  

  

  ].هدية: الّصلةذات : [اهلبات

  :حترمي الرجوع يف الصدقة واهلبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وأن سفل 

أما إذا وهب لولده وإن . حيرم الرجوع يف اهلبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو حممول على هبة األجنيب -
  .سفل فله الرجوع فيه

  .ذهب الشافعيوال رجوع يف هبة اإلخوة واألعمام وغريهم من ذوي األرحام، هذا م  -

)11/64-65.(  

حة جيوز الرجوع فيها مىت شاء -   )12/99(. الرجوع يف اهلبة بعد القبض ال جيوز، واإل
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  :كراهة إهداء بعض األوالد دون بعض   

ينبغي أن يسّوى بني أوالده يف اهلبة ويهب لكّل واحد منهم مثل اآلخر، وال يفّضل ويسّوي بني الذّكر  -
  .أنه يسّوي بينهما: يكون للذّكر مثل حظ األنثيني، والصحيح املشهور: أصحابناوقال بعض . واألنثى

وهبة بعض األوالد دون بعض صحيحة، وأنه إن مل يهب الباقني مثل هذا استحب رّد األول وال  -
  .جيب

  .وجيوز رجوع الوالد يف هبته للولد وهللا أعلم -

  

  ]حكم التفضيل بني األوالد[

أنه مكروه : بعضهم دون بعض، فمذهب الشافعي ومالك وأيب حنيفةفلو فّضل بعضهم أو وهب ل  -
  .وليس حبرام واهلبة صحيحة

فليس فيه أنه حرام، ألّن اجلور هو امليل عن " ال أشهد على جور: "وأما قوله صلى هللا عليه و سلم -
  .االستواء واالعتدال، وكل ما خرج عن االعتدال فهو جور سواء كان حراما أو مكروها

  )11/66-67.(  

  ]عبقرية يف االعتذار عن اإلعطاء[

ويستحب ملن طلبت منه حاجة ال ميكنه قضاؤها أن يسكت سكو يفهم السائل منه ذلك وال 
ملنع إال إذا مل حيصل الفهم إال بصريح املنع فيصرّح   )9/212(. خيجله 

*******************************************************************  
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  ]األخالق، الظّلم، العقوق: ذات الصلة: [اهلجر

م بال عذر شرعيّ  ّ  :حترمي اهلجرة فوق ثالثة أ

  .حيرم اهلجر بني املسلمني أكثر من ثالث ليال ويباح يف الّثالث األول -
وإّمنا عفي عنها يف الّثالث ألّن اآلدمي جمبول على الغضب وسوء اخللق وحنو ذلك، فعفي عن اهلجرة  -

  .الثالثة ليذهب ذلك العارضيف 
  .يف مذهب الّشافعي ومالك ومن وافقهما أّن الّسالم يقطع اهلجرة ويرفع اإلمث فيها ويزيله -
: أحدمها: ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه، هل يزول إمث اهلجرة؟ فيه وجهان: قال أصحابنا -

  ).118-16/117(.  أصّحهما يزول لزوال الوحشة وهللا أعلم
  )16/120(    .هي عن اهلجرة ومقاطعة الكالمورد النّ  -

  

ويستحّب هجران أهل البدع واملعاصي الظاهرة وترك الّسالم عليهم ومقاطعتهم حتقريا هلم  
  )17/100(. وزجرا
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، فمعناههل هجرت فاطمة أ بكر رضي هللا عنهما؟  : وأما ما ذكر من هجران فاطمة أ بكر 
يس هذا من اهلجران احملرّم اّلذي هو ترك الّسالم واإلعراض عند انقباضها عن لقائه، ول

  )12/77)(12/73(.اللقاء

  

  

  

  :حترمي الّتحاسد والّتباغض والّتدابر

  ". ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخوا: "ويف احلديث -
  .دبرهاملعاداة، وقيل املقاطعة، ألّن كّل واحد يويل صاحبه : الّتدابر -
  .متّين زوال الّنعمة، وهو حرام: واحلسد  -
  .ويف الّنهي عن الّتباغض إشارة إىل الّنهي عن األهواء املضّلة املوجبة للّتباغض: قال بعض العلماء -

  )16/116(  

  

  :الّنهي عن الّشحناء -
  .تفتح أبواب اجلنة يف يومي االثنني واخلميس للمغفرة ويؤخر أمر املتشاحنني حىت يصطلحا  -

)16/122(  

  )15/203(. الغضب على الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم وهجره كبرية عظيمة -

*******************************************************  
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  : اهلجرة

  ]اهلجرة عبادة حتتاج إىل نّية[

  .وأصل اهلجرة الّرتك، واملراد هنا ترك الوطن -
جرته وجه هللا وقع أجره على  - ا دنيا أو امرأة فهي حظّه وال نصيب له ومن قصد  هللا، ومن قصد 

  )13/55(  .يف اآلخرة بسبب هذه اهلجرة

  

  ]ال هجرة من مّكة بعد الفتح[

قية إىل يوم القيامة: قال العلماء -   .اهلجرة من دار احلرب إىل دار االسالم 
ا صارت دار إسالم وإمنا تكون اهلجرة من -   .دار احلرب وال هجرة بعد الفتح من مكة أل
جلهاد ونية اخلري يف كل شيء  -   .ولن ينقطع طريق حتصيل الفضائل اليت يف معىن اهلجرة وذلك 

  )9/123(  
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  :أقسام املهاجرين

ملهاجرين األّولني: قال القاضي - من صّلى للقبلتني، فأّما من أسلم بعد حتويل القبلة فال يعّد  :املراد 
  .فيهم

هلجرة قبل الفتح إذ  :وأما مهاجرة الفتح: قال  - فقيل هم الذين أسلموا قبل الفتح فحصل هلم فضل 
  .ال هجرة بعد الفتح

  )14/209(  .هم مسلمة الفتح اّلذين هاجروا بعده فحصل هلم اسم دون الفضيلة: وقيل  -

  ]:كراهة سكىن املهاجرين مبكة، وهل حتبط هجرته إذا مات املهاجر مبّكة؟[ 

  )11/78(.   كانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه  تعاىل -
ا إذا كان لضرورة وإمنا كان حيبطه : قيل: قال القاضي - ال حيبط أجر هجرة املهاجر بقاؤه مبكة وموته 

الختيار  )11/79(  .ما كان 

  

  :حترمي رجوع املهاجر إىل استيطان وطنه

املهاجر هجرته ورجوعه إىل وطنه، وعلى أّن ارتداد أمجعت األّمة على حترمي ترك : قال القاضي عياض -
  .املهاجر أعرابيا من الكبائر

.فلّما كان الفتح وأظهر هللا اإلسالم على الّدين كّله وأذّل الكفر وأعّز املسلمني سقط فرض اهلجرة -
    )13/6(  

  ]هل كانت اهلجرة واجبة على من كان يف زمان الّنّيب صلى هللا عليه وسّلم؟[ 

  .ومل خيتلف العلماء يف وجوب اهلجرة على أهل مّكة قبل الفتح واختلف ىف غريهم: قاضيقال ال 
  )13/7(  



537 
 

  ":ال هجرة بعد الفتح"املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد واخلري وبيان معىن 

ا املزية الظاهرة إّمنا كانت قبل الفتح، وكان يبايع بع - د الفتح اهلجرة املمدوحة الفاضلة اّليت ألصحا
  .على اإلسالم واجلهاد وسائر أفعال اخلري

قية إىل يوم القيامة: قال أصحابنا وغريهم من العلماء -   .اهلجرة من دار احلرب إىل دار اإلسالم 
  )13/7-8.(  

**************************************************************************  

  

  :اهلَُدى

  :اهلداية من هللا

أحدمها مبعىن الداللة واإلرشاد وهو الذي يضاف إىل الرسل : لفظ اهلدى له معنيان: لعلماءقال ا  -
 .والقرآن والعباد

  .مبعىن اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد هللا به: والثاين  -
  )6/154(.  وقالت القدرية حيث جاء اهلدى فهو للبيان بناء على أصلهم الفاسد يف انكار القدر -

*******************************************************************  

  

 

  ]احلج، العمرة، األضاحي: موضوعات ذات الصلة: [اهلدي -
 ]تقليد اهلدي[ -
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التفاق -   )8/130(  .يستحّب التلبيد وتقليد اهلدي ومها سنتان 
سويستحّب تقليد اإلبل بنعلني، فإن قّلدها بغري ذلك من جلود أو خيوط  - .مفتولة وحنوها فال 

  )8/228)(9/70-71.(  
  .إشعار اهلدى وتقليده عند اإلحرام    -
أن جيرحها يف صفحة سنامها اليمىن حبربة أو سكني أو حديدة أو حنوها مث يسلت : اإلشعار هو -

  .اإلعالم والعالمة، وإشعار اهلدي لكونه عالمة له: وأصل اإلشعار والشعور .الدم عنها
م أنه هدي فإن ضّل رده واجده وإن اختلط بغريه متيز، وألن فيه إظهار شعار، وهو مستحب ليعل  -

ذا قال مجاهري العلماء من السلف واخللف.وفيه تنبيه غري صاحبه على فعل مثل فعله   .و
فمذهبنا ومذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف أنه يستحب اإلشعار : وأما حمل اإلشعار -

  يف صفحة السنام اليمىن؛

  .هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف واخللف إال مالكا: قليد الغنمت

لصوفواتفقوا على أن الغنم ال تشعر -   .، لضعفها عن اجلرح، وألنه يسترت 
  .فيستحب عند الشافعي وموافقيه اجلمع فيها بني اإلشعار والتقليد كاإلبل: وأما البقرة  -

)8/228)    (9/70-71.(  

  

  :االشرتاك فيه

وجيوز اإلشرتاك يف اهلدي واألضحية وبه قال الشافعي وموافقوه، فيجوز عند الشافعي اشرتاك  -
السبعة يف بدنة سواء كانوا متفرقني أو جمتمعني، وسواء كانوا مفرتضني أو متطوعني، وسواء كانوا 

  .متقربني كلهم أو كان بعضهم متقر وبعضهم يريد اللحم
  .ل واحدة منهما عن سبعة وتقوم مقام سبع شياهوجتزى البدنة من اإلبل والبقر ك -
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)8/161)  (9/67-68.(  

  )9/67(.  وأمجعوا على أّن الّشاة ال جيوز االشرتاك فيها

  

م يف احلج وسبعة إذا رجع إىل   وجوب الّدم على املتمّتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثالثة أ
  :أهله

  .منهاهدي التمتع  واجب بشروط اتفق أصحابنا على أربعة  -
كثر من مثن املثل وإما لكونه  - فمن مل جيده هناك إما لعدم اهلدي وإما لعدم مثنه وإما لكونه يباع 

موجودا لكنه ال يبيعه صاحبه، ففي كل هذه الصور يكون عادما للهدي، فينتقل إىل الصوم سواء  
  )8/210(.  كان واجدا لثمنه يف بلده أم ال

  

  مىت يذبح هدي التمتع؟

حلج وجيوز ذبح  -   .هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل اإلحرام 
حلج، فبإحرام احلّج جيب الّدم -   .ومذهبنا أّن دم التمتع إمنا جيب إذا فرغ من العمرة مث أحرم 
حلج  -  )9/68(. والّصحيح الذي عليه اجلمهور أنه جيوز بعد فراغ العمرة وقبل اإلحرام 

  

هلا وال يعطى اجلّزار منها شيئا وجواز االستنابة يف القيام الّصدقة بلحوم اهلدا وجلودها وجال -
  :عليها
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ويستحّب سوق اهلدي وجتوز الّنيابة يف حنره والقيام عليه وتفرقته، ويتصدق بلحومها وجلودها  -
وجالهلا،  وجتّلل، واستحبوا أن يكون جال حسنا، وال يعطي اجلزار منها ألن عطيته عوض عن 

  .جزء منها، وذلك ال جيوز عمله فيكون يف معىن بيع
  .وجيوز االستئجار على النحر وحنوه -
ا يف   - ا ال ينتفع  ومذهبنا أنه ال جيوز بيع جلد اهلدي وال األضحية وال شيء من أجزائهما أل

للبس  جللد وغريه  البيت وال بغريه سواء كا تطوعا أو واجبتني لكن إن كا تطوعا فله االنتفاع 
-9/64(    .وغريه، وال جيوز إعطاء اجلزار منها شيئا بسبب جزارته هذا مذهبنا

65(.  

  

  ]:حكم جتليل اهلدي[  -
إلبل وهو مما اشتهر من عمل السلف: قال القاضي  -   .التجليل سنة وهو عند العلماء خمتص 
لدم، ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها حبسب حال  - ويكون بعد اإلشعار لئال يتلطخ 

  ).66-9/65(.  ويتصدق اجلالل.  املهدي

  

  : استحباب حنر اإلبل قياما معقولة

  .حنر اإلبل، وهي قائمة معقولة اليد اليسرى يستحبو -
فيستحب أن تذبح مضجعة على جنبها األيسر وترتك رجلها اليمىن وتشد : وأّما البقر والغنم -

  )9/69(  .قوائمها الثالث، وهذا اجلمهور

  

  ]:مسائل متنوعة يف اهلدي[
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  .املنحر موضع معني من مىن وحيث ذبح منها أو من احلرم أجزأه: قال القاضي -
  .ويستحّب تكثري اهلدي وكان هدي النيب صلى هللا عليه و سلم يف تلك السنة مائة بدنة  -
إلمجاع إذا كان النائب  - ويستحّب ذبح املهدي هديه بنفسه وجتوز االستنابة فيه، وذلك جائز 

مسلما، وجيوز عند أن يكون النائب كافرا كتابيا بشرط أن ينوي صاحب اهلدي عند دفعه إليه 
  .ذحبه أو عند

م التشريق؛ -   وستحّب تعجيل ذبح اهلدا وإن كانت كثرية يف يوم النحر وال يؤخر بعضها إىل أ
  .وجيوز أن يشرك شخصا آخر يف هديه -
  .ويستحّب األكل من هدى التطوع وأضحيته -
  )8/192(.  وأمجع العلماء على أن األكل من هدي التطوع وأضحيته سنة ليس بواجب -

احلرم ملن ال يريد الذهاب بنفسه  واستحباب تقليده وفتل القالئد  استحباب بعث اهلدي إىل
عثه ال يصري حمرما وال حيرم عليه شيء بسبب ذلك   :وأن 

  .يستحّب اهلدي إىل احلرم وأن من مل يذهب إليه يستحب له بعثه مع غريه -
  .ويستحّب فتل القالئد -
  ).71-9/70(. ومن بعث هديه ال يصري حمرما وال حيرم عليه شيء مما حيرم على احملرم -

  

  :جواز ركوب البدنة املهداة ملن احتاج إليها

ملعروف من غري : ومذهب الشافعي - أنه يركبها إذا احتاج وال يركبها من غري حاجة، وإمنا يركبها 
  ).74-9/73(  .إضرار

  

هلدي إذا عطب يف ال  : طريقما يفعل 
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إذا عطب اهلدي وجب ذحبه وختليته للمساكني وحيرم األكل منها عليه وعلى رفقته الذين معه يف  -
  .الركب، سواء كان الرّفيق خمالطا له أو يف مجلة الناس من غري خمالطة

يهم  -   .قطع الذريعة لئال يتوصل بعض الناس إىل حنره أو تعييبه قبل أوانه: والسبب يف 
إن كان هدي تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام : قال الشافعي  -

  .وغري ذلك، وله تركه وال شيء عليه يف كل ذلك ألنه ملكه
وإن كان هد منذورا لزمه ذحبه فإن تركه حىت هلك لزمه ضمانه كما لو فّرط يف حفظ الوديعة   -

 .حىت تلفت
هذا اهلدي وقائده األكل منه، وال جيوز لألغنياء األكل منه مطلقا وال جيوز للمهدي وال لسائق   -

  .ألن اهلدي مستحق للمساكني فال جيوز لغريهم
  ).77-9/75(. وجيوز للفقراء من غري أهل هذه الرفقة، وال جيوز لفقراء الرفقة  -

***********************************************************  

 

  ].اهلبات، الغلول: الّصلةذات : [اهلدية

ويباح قبول هدية املرأة املزوجة املوثوق بدينها، وال يشرتط أن يسأل هل هو من ماهلا أم من مال  -
 )8/3(.   زوجها أو أنه أذن فيه أم ال إذا كانت موثوقا بدينها

ا وإن قّلت  - لّنسبة إىل مرتبة املبعوث إليه، ألّ فهي خري يستحّب بعث اهلدية وإن كانت قليلة 
 )13/219(. من العدم

تباح اهلدية للنيب صّلى هللا عليه وسّلم ولبين هاشم وبين املطّلب وإن كان املهدي ملكها  -
 :بطريق الصدقة

والصدقة إذا قبضها املتصّدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحّلت لكل أحد ممن كانت  -
  ر املعرفةدا) 382\10(و )  8/107) (8/3)  (7/181(  .الصدقة حمرمة عليه
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  ]قبول الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم هدا الكّفار[

ليفه ملصلحة يرجوها للمسلمني، وكافأ  - قبل الّنّيب صّلى هللا عليه وسلم ممن طمع يف إسالمه و
بعضهم، ورّد هدية من مل يطمع يف إسالمه ومل يكن يف قبوهلا مصلحة، ألن اهلدية توجب احملبة 

  )14/51)(15/42(  )12/114(  .واملودة
  )10/143(.  وجيوز قبول هدية الفقري واملعتق -

  

  ]هدا العّمال[

وأّما غري الّنّيب صلى هللا عليه و سلم من العمال والوالة فال حيّل له قبوهلا لنفسه عند مجهور  -
العلماء، فإن قبلها كانت فيئا للمسلمني، فإنّه مل يهدها إليه إال لكونه إمامهم، وإن كانت من قوم 

  .و حماصرهم فهي غنيمةه
مىت أخذ القاضي أو العامل هدية حمرمة لزمه رّدها إىل مهديها، فإن مل يعرفه وجب : وقال أصحابنا -

  )12/114(  .عليه أن جيعلها يف بيت املال وهللا أعلم

  

لقول[ بة من أحسن إليك ولو    ]إ

  ).96-17/95(.  يستحّب إجازة البشري خبلعة وإّال فبغريها، واخللعة أحسن وهي املعتادة -

  )14/38(. وجيوز إهداء املسلم إىل املشرك ثو وغريه

*****************************************************************  
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  .راجع الّشهر: هالل

*****************************************************************  

  

  

  

 

  حرف الياء

****************************************  

  

 :جوج ومأجوج

م بعضهم يف   - م واضطرا م وشّد ا وشررها، شبهوا به لكثر وأصله من أجيج الّنار وهو صو
      )3/98(  .بعض

جوج ومأجوج بعد قتل الّدّجال[   ]خروج 

  ".عبادا يل ال يدان ألحد بقتاهلم فحّرز عبادي إىل الّطورأخرجت : "لقوله تعاىل -



545 
 

ذا األمر يد، وما يل به يدان، ألّن املباشرة : معناه ال قدرة وال طاقة، يقال: قال العلماء - ما يل 
ليد، وكأّن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه   )18/68(.  والّدفع إّمنا يكون 

  

  ]إىل أين يصلون[

نه جبل بيت املقدس". ىل جبل اخلمريسريون حىت ينتهوا إ"   ).71-18/70(.  وقد فسره يف احلديث 

  

  ]إرسال العذاب عليهم[

م فيصبحون فرسى" -    ."فريسل هللا تعاىل عليهم الّنغف يف رقا
  )18/69(. بنون وغني معجمة مفتوحتني مثّ فاء، وهو دود يكون ىف أنوف اإلبل والغنم: النغف  -

  

  ]نتنهم جميء مطر يطّهر األرض من[ - 
معناه  : واختلفوا يف معناه، فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون. فيغسل األرض حّىت يرتكها كالزلفة" -

  .كاملرآة
ملرآة ىف صفائها ونظافتها  -   )18/69(.  شبهها 

  

جوج ومأجوج[   ]الّرخاء والربكة يف اّلرزق بعد 

  ".كل العصابة من الّرمانة ويستظّلون بقحفها" -
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هو مقعر قشرها، شّبهها بقحف الرّأس وهو اّلذي فوق الّدماغ، وقيل  -القافبكسر  - وقحفها -
  .ما انفلق من مججمته وانفصل

ويبارك يف الرسل حّىت إّن الّلقحة من اإلبل لتكفي الفئام من : "قوله صّلى هللا عليه وسلمّ   -
  ".النّاس

  .نب ومجعها لقاحواللقوح ذات اللّ . هو الّلنب: -بكسر الرّاء وإسكان الّسني -الّرسل  -
  ).70-18/69(.  وهي اجلماعة الكثرية - بكسر الفاء وبعدها مهزة ممدودة -والفئام  -

  

************************************************************************* 

 

 :اليتيم -

  

  :ثواب اإلحسان إىل األيتام -

موره من نفقة وكسوة : كافل اليتيم".  كافل اليتيم له أو لغريه أ وهو كهاتني يف اجلنة" - القائم 
ديب وتربية وغري ذلك وهذه الفضيلة حتصل ملن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بوالية . و

  )18/113(.  شرعية

  .)34-7/33(".  كم من عذق معّلق يف اجلنة اليب الّدحداح"

  .وسبب ذلك أنه أحسن إىل يتيم بصورة عجيبة تدّل على صدق إميانه وإيثاره  -

  

  ]مىت يسمح لليتيم أن يتصّرف يف ماله؟[ 
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لبلوغ، ولكن حكم اليتم ال ينقطع مبجّرد البلوغ، وال بعلّو السّن، بل ال بّد أن  - اليتم ينقضي 
  )12/191(  .يظهر منه الرشد يف دينه وماله عند مجاهري العلماء

  )12/193(  .ال ينقطع عنه اسم اليتم حىت يبلغ ويؤنس منه رشد -

*************************************************************************  

  

  

  

  

  ].  املدينة، الّرؤ: ذات الصلة: [يثرب

  .فطيبة، فطابةفهو االسم اّلذي كان للمدينة يف اجلاهلية، ومسّيت يف اإلسالم املدينة، : وأما يثرب

)9/12 (  

************************************************************  

  

  .اليقني مقّدم على الّشكّ : الشك].  إذا مل يدر كم صّلى ماذا يفعل؟: [الّسهو:  يقني

************************************************************  
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  ]:القضاء، الّنذرميني  -القضاء: ذات الصلة:[ميني

 :احللف -

مساء هللا أو صفاته[   ]إمنا حيلف 

واّلذي نفسي بيده وحنو هذه الّصيغة من احللف مبا يدّل على الّذات : جتوز اليمني وتنعقد بقوله -
  .وال خالف يف هذا

مساء هللا تعاىل وصفاته أو ما دّل على ذاته: قال أصحابنا  -   )    13/21(.  اليمني تكون 

  

  :الّنهي عن احللف بغري هللا  -
أن احللف يقتضي تعظيم احمللوف به، : احلكمة يف الّنهي عن احللف بغريهللا تعاىل: قال العلماء -

  ..وحقيقة العظمة خمتصة  تعاىل فال يضاهي به غريه
ت والطور والنجم :فقد أقسم هللا تعاىل مبخلوقاته كقوله تعاىل: فإن قيل -   ؛والصافات والذار
  .أن هللا تعاىل يقسم مبا شاء من خملوقاته تنبيها على شرفه: اجلوابف  -
  .الّنهي عن احللف بغري أمسائه سبحانه وتعاىل وصفاته مكروه  عند أصحابنا  وليس حبرام  -

  

ألصنام[ -   ]كّفارة من حلف 
ا: يؤمر بقول ال إله إال هللا    -   .ألنّه تعاطى تعظيم صورة األصنام حني حلف 
ميينه، بل عليه أن يستغفرهللا تعاىل ويقول ال إله إال هللا، وال كفارة عليه، سواء فعله أم ومل تنعقد  -

  ).    107-11/104( . ال، هذا مذهب الّشافعي ومالك ومجاهري العلماء
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  ".من حلف مبّلة سوى اإلسالم كاذ متعّمدا فهو كما قال"و -
ا صادقا، النّه ال ليس املراد به " كاذ"وقوله صّلى هللا عليه وسّلم  - الّتقييد واالحرتاز من احللف 

، وذلك ألنه ال بد أن يكون معظما ملا حلف به؛ ا عن كونه كاذ   ينفك احلالف 
فإن كان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب يف ذلك، وإن كان غري معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب   -

حللف به   ...يف الّصورة، لكونه عظمه 
مثّ إن كان احلالف به معظما ملا حلف به جمّال له كان كافرا، وإن مل يكن معّظما بل كان قلبه  -

ه معاملة ما حيلف به، وال يكون   إلميان فهو كاذب يف حلفه مبا ال حيلف به، ومعاملته إ مطمئنّا 
  )    2/126(.  كافرا خارجا عن مّلة اإلسالم

  

  ]جلوازاجلمع بني الّنهي وبني ما ظاهره ا[ -
  ".أفلح وأبيه إن صدق: "مثل قوله صّلى هللا عليه وسّلم -
ليس هو حلفا، إمنا هو كلمة جّرت عادة العرب أن تدخلها " أفلح وأبيه: "أن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: وجوابه  -

ا حقيقة احللف، والّنهي إمنا ورد فيمن قصد حقيقة احللف ملا فيه من  ىف كالمها غري قاصدة 
حيتمل أن : وقيل  .فهذا هو اجلواب املرضيّ  .لوف به ومضاهاته به هللا سبحانه وتعاىلإعظام احمل

  . يكون هذا قبل الّنهي عن احللف بغري هللا تعاىل، وهللا أعلم

)1/168)   (7/124)   (11/104 -107.(  

  ]:لعمري: قول اإلنسان[

حللف بغريهجيوز قول اإلنسان لعمرى وكرهه مالك ألنه من تعظيم غري هللا  -   .تعاىل ومضاهاته 

)8/236 (  
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  ]دور النّية يف احللف غري الّصريح[ -
  .الّلنب يسّمى طعاما، فيحنث به من حلف ال يتناول طعاما إال أن يكون له نية خترج اللنب -

)12/30(  

  ]دور العرف يف ألفاظ اليمني[

وألّن أهل العرف ال يفهمون . بهألّن لبس كل شيء حبس. إذا حلف ال يلبس ثو فافرتشه فعند ال حينث
  ).  164-5/163(.   من لبسه االفرتاش

  

  ]احلذر من اليمني الفاجرة[

ا إال قّلة" - ا مل يزده هللا    ".ومن أدعى دعوى كاذبة ليتكثر 
ا مال أمرىء مسلم هو فيها فاجر لقي هللا وهو عليه " - من حلف على ميني صرب يقتطع 

  ".غضبان
ا احلالف عند حاكم وحنوه، وأصل الصرب احلبس واإلمساكهي الّ : وميني الصرب  - . يت ألزم 

)2/119-121.(  
ب فندم على فعله ورّد احلّق . ّمث إّن هذه العقوبة ملن اقتطع حّق املسلم ومات قبل الّتوبة - أّما من 

  )2/162(.  إىل صاحبه وحتّلل منه، وعزم على أن ال يعود فقد سقط عنه اإلمث وهللا أعلم
".  وإن قضيب من أراك: "ال فرق بني قليل احلّق وكثريه  لقوله صّلى هللا عليه وسّلمو    -

)2/162(  

  

يت الذي هو خري ويكّفر عن ميينه   :ندب من حلف ميينا فرأي غريها خريا منها أن 
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ومن حلف على فعل شيء أو تركه وكان احلنث خريا من الّتمادي على اليمني استحب له احلنث  -
  .الكفارة وهذا متفق عليهوتلزمه 

خريها عن احلنث، وعلى أنه   - وأمجعوا على أنه ال جتب عليه الكفارة قبل احلنث، وعلى أنه جيوز 
  .ال جيوز تقدميها على اليمني

  

  ]هل جيوز تقدمي الكّفارة قبل احلنث؟[ -
ا   - واختلفوا يف جوازها بعد اليمني وقبل احلنث، فجّوزها مجاهري العلماء، لكن قالوا يستحب كو

  .بعد احلنث
لصوم، فقال: واستثىن الشافعي  - ال جيوز قبل احلنث، ألنه عبادة بدنية فال جيوز تقدميها : التكفري 

  .على وقتها كالصالة وصوم رمضان
ملال فيجوز تقدميه  -   )  14/19).   (109-11/108(.  كما جيوز تعجيل الزكاة  وأما التكفري 

  

  :االستثناء يف اليمني وغريها 

  .ويستحب لإلنسان إذا قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء هللا تعاىل -
ليمني: أحدمها: ويشرتط لصحة هذا اإلستثناء شرطان -   .أن يقوله متصال 
  .اء هللا تعاىلأن يكون نوى قبل فراغ اليمني أن يقول إن ش: والثاين  -

  

  ]االستثناء يف غري اليمني [ 

أما إذا استثىن يف الطالق والعتق وغري ذلك سوى اليمني  تعاىل، فمذهب الشافعي والكوفيني   -
صحة اإلستثناء يف مجيع األشياء كما أمجعوا عليها يف اليمني  تعاىل، فال : وأيب ثور وغريهم
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نعقد ظهاره وال نذره وال إقراره وال غري ذلك مما يتصل به قوله إن حينث يف طالق وال عتق وال ي
  .شاء هللا

  

الستثناء أم تكفي الّنية؟[   ]هل يشرتط الّنطق 

ذا قال العلماء كافة، إال ما حكي عن بعض  - لقول وال تكفي فيه النية، و واإلستثناء يكون 
لنية من غ: املالكية   .ري لفظأن قياس قول مالك صحة اإلستثناء 

مي هللا[    ]جواز احللف 

ذا اللفظ وهو أمي هللا وأمين هللا  -   .وجتوز اليمني 
  .إن نوى به اليمني فهو ميني وإال فال: واختلف العلماء يف ذلك، فقال أصحابنا  -

)11/118-121  .(  

  

  :الّنهي عن اإلصرار على اليمني فيما يتأذى به أهل احلالف مما ليس حبرام -
هله ويتضررون بعدم حنثه ويكون احلنث ليس مبعصية فينبغي له أن حينث  - إذا حلف ميينا تتعلق 

  )    11/123(.  فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن ميينه

  

  ]:احللف بغلبة الّظنّ [

  )11/163)  (6/232(.  جيوز احللف بغلبة الظن بقرائن وإن مل يقطع اإلنسان وهذا مذهبنا -
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  :يف االستحقاقاحللف بغلبة الّظن 

  ".إّن عمر  حلف حبضرة الّنيب صّلى هللا عليه وسّلم أّن ابن صياد هو الّدّجال" -
لّظّن وأنّه ال يشرتط فيها اليقني، وهذا متفق عليه عند  - استدّل به مجاعة على جواز اليمني 

ه أنّه خطّه ومل يتيّقن جاز أصحابنا حّىت لو رأى خبّط أبيه املّيت أّن له عند زيد كذا وغلب على ظنّ 
  ).53-18/52(.  احللف على استحقاقه

لّظّن وإن مل يتيقن   )11/148(. جتوز اليمني 

  

  :اليمني على املّدعى عليه  -
  .قاعدة كبرية من قواعد أحكام الشرع: واحلديث الوارد يف هذا -
 بيّنة أو تصديق املّدعى أنّه ال يقبل قول اإلنسان فيما يّدعيه مبجّرد دعواه، بل حيتاج إىل: ففيه  -

  )12/3(.  فإن طلب ميني املّدعى عليه فله ذلك. عليه

  

  ]هل تتوجه اليمني على كّل من اّدعي عليه حّق؟[

مذهب الشافعي واجلمهور من سلف األمة وخلفها أّن اليمني تتوّجه على كّل من اّدعى عليه حق  -
  .سواء، كان بينه وبني املّدعى اختالطا أم ال

  )12/3(.  وال أصل الشرتاط اخللطة يف كتاب وال سنة وال إمجاع   -
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 ]:احللف بدون استحالف[

از  - جيوز احللف بغري حتليف بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة كتوكيد أمر وحتقيقه ونفى ا
  ).1/215).   (187-11/186)     (214-9/213).   (74-7/73(. عنه

  )17/116)(17/100(.  ري الّدعوى عند القاضيوجيوز احللف من غري استحالف يف غ -
دة يف التوكيد والتفخيم ليكون أوقع يف  - يستحّب احللف من غري استحالف إذا كان فيه ز

  )7/141(. النفوس
  )2/130(. جيوز احللف  تعاىل من غري ضرورة -
فخيم أمر جيوز احللف وإن كان ىف غري جملس احلاكم، وأنّه ليس مكروها إذا كان حلاجة من ت -

  )  1/207(.       وحنوه

  

  ]كراهة احللف على ترك اخلري[

يكره احللف على ترك اخلري وإنكار ذلك وأنه يستحب ملن حلف ال يفعل خريا أن حينث فيكفر  -
  )   10/220(.  عن ميينه

يت اّلذي هو خري ويكّفر عن ميينه - . يستحّب ملن حلف على ميني ورأى خريا منها أن 
)17/118(  

  

  ]حلف أنّه ال يكّلم إنسا فرّد عليه السالم حينث من[ -
  )17/93(.  الّسالم كالم وأّن من حلف ال يكّلم إنسا فسّلم عليه أورّد عليه الّسالم حنث -
ومن حلف ال يتكلم فسّبح أو كّرب أو قرأ القرآن ال حينث وهذا هو الصحيح املشهور يف  -

  )5/21(.مذهبنا
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الّسالم يسّمى كالما، وكذلك رّد الّسالم، وأّن من حلف ال يكّلم إنسا فسّلم عليه أو رّد عليه  -
  )17/100(. السالم حينث

إذا حلف ال يكّلم إنسا فتكّلم ومل يقصد كالمه بل قصد غريه فسمع احمللوف عليه مل حينث  -
  )17/101(.  احلالف

  

  ]إذا مل يوّجه إليه الكالم مل حينث[

  .هللا أعلم يريد إمساعه وجوابه حنث: لف رجل ال يكّلم رجال فسأله عن شيء فقالولو ح -

)17/93  (  

لّنية[   ]ختصيص اليمني 

لّنية وهو مذهبنا، فإذا حلف ال مال له ونوى نوعا مل حينث بنوع آخر  - يصّح  ختصيص اليمني 
خلبز كل ونوى مترا مل حينث    )17/101().  97-17/96(  .من املال، أو ال 

ه غري ذلك الكالم  - ّ وكذلك لو حلف ال يكّلم زيدا ونوى كالما خمصوصا مل حينث بتكليمه إ
  )17/101(. املخصوص، وهذا كّله مّتفق عليه عند أصحابنا

  

  :اليمني على نّية املستحلف

ئبه يف دعوى: وحاصله -  أن اليمني على نية احلالف يف كل األحوال إال إذا استحلفه القاضي أو 
  .توجهت عليه، فتكون على نية املستحلف

أما إذا حلف عند القاضي من غري إستحالف القاضي يف دعوى، فاإلعتبار بنية احلالف، وسواء   -
لعتاق  لطالق أو  لطالق والعتاق، إال أنه إذا حّلفه القاضي  يف هذا كله اليمني  تعاىل أو 
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لطالق والعتاق، وإمنا تنفعه التورية، ويكون االعتبار بنية احلالف ، ألن القاضي ليس له التحليف 
  )11/117(.  يستحلف  تعاىل

  

  ]مذاهب العلماء يف الّتورية يف احللف[ -
ا حق مستحق وهذا جممع   - ا فال جيوز فعلها حيث يبطل  وأعلم أن التورية وإن كان ال حينث 

  .هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه. عليه
.   وال خالف يف إمث احلالف مبا يقع به حق غريه وإن ورى وهللا أعلم: قال القاضي  -

)11/117-118.(  

  

برار القسم[   ]األمر 

فهو سّنة أيضا مستحّبة متأّكدة وإمنا يندب إليه إذا مل يكن فيه مفسدة أو : وأّما إبرار القسم -
-12/78).   (32-14/31(. خوف ضرر أو حنو ذلك، فإن كان شيء من هذا مل يّرب قسمه

79    .(  
  )11/163(.  ال حينثه لكرامته عليه: معناه". إن من عباد هللا من لو أقسم على هللا ألبره" -

  

  ]ال يّرب يف القسم إذا خيف ترتب مفسدة عنه[ -
  ).  30-15/29(. ال يستحب إبرار املقسم اذا كان فيه مفسدة أو مشقة ظاهرة -
حاديث الّصحيحة إّمنا هو إذا مل تكن يف اإلبرار مفسدة وال مشقة إبرار املقسم املأمور به يف األ -

إلبرار   )15/29(  .ظاهرة، فإن كان مل يؤمر 
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  ]تصديق من حيلف [

كّال واّلذي ال إله إال هو، فقال : سرقت؟ قال: رأى عيسى رجال يسرق فقال له عيسى" -
ظاهر الكالم صدقت من حلف  تعاىل : قال القاضي".  آمنت  وكّذبت نفسي: عيسى

  )  15/121(.  وكّذبت ما ظهر يل من ظاهر سرقته

  

  

  

لفاظ غري مشهورة يف األميان؟[   ]فكيف إذا أقسم 

ا ليست متعارفة يف األميان: قال أصحابنا - ا اليمني كانت ميينا وإال فال، ألّ .   وهللا أعلم. إن نوى 
)12/60  (  

*************************************************************************  

  .اجلمعة: راجع: يوم اجلمعة

*************************************************************************  

  .صيام التطوع-الصيام.  احلج: راجع:  يوم عرفة

*************************************************************************  
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حّمد بن عثمان بن آدم إىل ربّه الكرمي املّنان ذي الّطول واإلنعامم داعبهذا املعجم أفقر ال معدّ قال 

ــــــــــ1438- مجادى األوىل- 21يف  الكتابانتهيت من إعداد هذا :سرته هللا اجلربيت في مدينة هــ

  .سائال املوىل أن يتقّبله مّين وجيعله خالصا لوجهه .حرسها هللا. الّصومال من مجهورية  جالكعيو

رك على نبيّنا حمّمد بن عبد  حسان إىل يوم هللا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وصّلى هللا وسّلم و

  .الّدين
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ّلد الثّاين   فهرس ا

  

  2            :حرف الّصاد

 

  3-2                :الّصرب

  7-3                :الصيبّ 

  11-8                :الّصحابة

    12                :الّصّحة

    12                :الّصداق

  12                :قالّصد

  19- 13                :الّصدقة

  20- 19                :الّصراط

  21- 20                :الّصرف
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  21              :الّصريح والكناية

  22- 21                :الّصغرية

  24- 22                :الّصف

  44- 25              :صفات هللا

  44                :كصّ ال

  - 45                :لّصالةا

  56- 46          ]:من شروط الصالة[

  56        ]:آداب املشي إىل الصالة[  

  56      مىت يقوم الناس للصالة ومىت يكّرب اإلمام؟  

  56        ]ما أدركه املسبوق من الّصالة[  

  57    :من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة  

  67- 58          :]: من أركان الصالة[

  69- 67          ]:الّصالةمن سنن [

  70- 69          ]:الصالة   مبطالت[

  72- 70            :مكروهات الصالة
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  74- 72        :أشياء ال تبطل الصالة وال تكره

  74    :جواز االنصراف من الّصالة عن اليمني والشمال

  74        :جواز الّصلوات كّلها بوضوء واحد

  75          :حديث النفس يف الصالة

  75          :املكث بعد الّسالم

  80- 75            :الّصلوات الّنوافل

ي عن الّصالة فيها   81- 80        :األوقات اّليت 

  81            :صالة االستسقاء

  82- 81            :صالة اخلوف

  82            :صالة الّضحى

  86- 83            :صالة العيدين

  89-86            :صالة الكسوف

  93- 89            :صالة الّليل

  94- 93     :الّرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح

  95-94          :صالة املسافرين وقصرها
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  95      :جواز اجلمع بني الصالتني يف السفر

  96-95    :وأما املريض فاملشهور من مذهب الشافعي واألكثرين

  96        :الّصالة يف الرحال يف املطر

  96        :]اجلمع ألهل عرفة قبل الوقوف[

  97- 96          ]:اجلمع يف املزدلفة[

  97      ]:صالة الرغائب: من الصلوات املبتدعة[

  

  99- 98        :الّصالة على الّنّيب صّلى هللا عليه وسّلم

  102-100              :صلة الّرحم

  104-102                :الّصلح

  104                :الّصمت

  105                :الّصورة

  105                :الّصوف

  105                :صياد

  106-105                :صيال
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  116-106                :الّصيام

  120-117            :صيام التطوّع

م املنهّي عن صيامها[   122-121          ]:األّ

  123          ]:صيانة الصيام من القوادح[

  

  126-123                :الّصيد

 

*****************************************************************    

  

  127              :حرف الّضاد

 127                :الّضب

    127                :الّضحك

  127                :ضرب

  128                :ضرر

  128                :الّضرطة
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  128                :ضرورة

  128                :الّضاللة

  132-129                :الّضيافة

 

********************************************************************  

  

  133              :حرف الطّاء

  133              :الطّائفة املنصورة

  134-133                :الطّاعون

  134              :الطّاغوت

  139-135                :الّطب

  140                :الطّريق

  141                :الطّعام

  146-141                :الّطالق

  146                :الّطمث
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  146                :الّطواف

  149-147                :الّطهارة

  150-149                :الطّيب

  150                :الّطرية

  

***************************************************************  

  

  151              :حرف الظّاء

  151                :الظّاهر

  151                :ظفر

  151                :ظّل هللا

  154-152                :الظّلم

************************************************************  
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   155              :حرف العني

  155                :عائن

  155                :عارية

  155                :عاشوراء

  155                :العافية

  156                :العاقلة

  158-156                :العبادة

  158              :عبد القيس

  162-158                :العتق

 163                : العتمة

  163                :العترية

  164-163              :عجب الّذنب

  165-164                :العدة

  165                :عذاب
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  166-165                :العذر

  166                :العّراف

  166                :العراك

  166                :العرا

  168-167                :العرش

  168                :العرض

  168                :العرف

  168                :عرية

  168                :العزل

  169                :العزلة

  178-169                :العشرة

  178                :الُعشر

  181-179                :العصمة

  181                :العطاس

  182                :عفريت
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  182                :العفو

  183-182                :العقل

  184-183                :العقوق

  193-184                :العلم

  193              :علوم احلديث

  193                :علّو هللا

  193                :عمامة

  194                :العمرى

  198-194                :العمرة

  199                :العنف

  202-199                :العورة

  203                :العون

  203                :العهد

  204                :العيادة

  204                :العيب
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  205                :العيدين

  206-205                :العني

  

**********************************************************  

  

 207              :حرف الغني

  

  207                :الغائط

  207                :الغدر

ء   207                :الغر

  208                :غّرة

  208                :غرر

    210-208                :الغزوات

  220-211                :الغسل

  220              :غسل الرباجم
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  220                :غشال

  221                :الغصب

  222-221                :الغلول

  222                :الغىن

  223-222                :الغناء

  229-223                :الغنيمة

  230-229                :الغيب

  232-230                :الغيبة

  233-232                :الغرية

  

****************************************************************  

  

  234              :حرف الفاء

  

  234              :فاقد الّطهورين
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  234                :الفأل

  235                :الفرتة

  242-235                :الفتنة

  242                :الفتوح

  242                :الفحل

  242                :فدية

  247-243                :الفرائض

  247                :الفرسخ

  248              :الفرع والعترية

  249                :الفروسية

  249                :فروق

  250-249                :الفسخ

  250                :الفسق

  251                :الفضائل

  257-251            :األنبياء فضائل



572 
 

  281-257            :فضائل الصحابة

  282      :من فضائل أويس القرين 

  282          :]فضل العرب على غريهم[

  283-282            :خيار النّاس

  

    283                :فضة

  283                :الفطرة

  284                :الفقر

  285-284                :الفقه

  285              :فلج األسنان

  285                :فواحش

  287-286                :الفيء

**********************************************************  

  

  



573 
 

  288              :حرف القاف

  

  288                :قائف

  288                :القاسم

  288                :القرب

  288                :قبلة

  292-289                :القبور

 292                :القبول

  294-293                :القتل

  302-295                :القدر

  302                :القذف

  302                :قرءال

  302                :رانالقِ 

  314-303                :القرآن

ت   314                :القر



574 
 

  314                :القرض

  315              :قّرة العني

  315                :القرعة

  318-316                :القسامة

  318                : القسمة

  319              :قص الّشارب

  322-319              :القصاص

  323              :قصر الصالة

  328-323                :قضاءال

  332-329              :قضاء احلاجة

  333              :قضاء الفوائت

  333                :القلب

  334                :القنوت

  335                :القياس

  336-335                :القيافة



575 
 

  336              :القيام للّسادة

  337              :قيام رمضان

  339-337                :القيامة

  340                :القرياط

  

************************************************** 

  

 341              :حرف الكاف

  341                :الكرب

  345-341                :الكبرية

  348-345                :الكتابة

  349-348                :الكذب

  351-350                :الكرامة

  351              :الكسوف

    353-351                :الكعبة
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  354                :الكفاءة

  354                :كّفارة

  358-355                :الكفر

    358            :اجلنائز: راجع: كفن

  359                :كاللة

  361-359                :الكالم

  365-361                :الكلب

  365                :الكناية

  365                :الكنز

  366                :كنيسة

  367-366                :الكهانة

  367                :الكيّ 

********************************************************************  

  

 368              :حرف الالم



577 
 

  375-368                :اللباس

  375                :الّلحد

  378-375                :الّلعان

  379-378                :الّلعب

  381-379                :الّلعن

  382                :الّلقب

  387-382                :الّلقطة

  387                :الّلواء

  387                :الّلوث

  387                :الّلهو

  389-388              :ليلة القدر

********************************************************************  
  

 390              :حرف امليم

  391-390                :املاء



578 
 

  393-392                :املال

  393                :ملتشابه

  394-393                :املتعة

  394                :املتواتر

  394                :جماز

  395                :جموس

  395              :احملاربون

  397-395                :احملّبة

  397              :حمتسب

  397            :احملكم واملتشابه

  398                :حمرم

  398            :املخابرة واملعاومة

  399              :خمتلف احلديث

  399                :املخّنث

  400                :مداواة
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  401-400                :املدح

  401                :املدبّر

  410-402                :املدينة

  411                :املذي

  411                :املراطلة

  412-411                :املراقبة

  413-412                :املرض

  413                :املزاح

  414                :املزارعة

  416-414                :املسائل

  416                :مسابقة

  417-416                :املساقاة

  419-417                :املسألة

  419              :املسبوق

  426-419                :املسجد
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 428-427              :مسح الرأس

  429-428            :املسح على اخلفني

  429                :املسك

  429                :مسكر

  430-429                :املسيح

  430                :املشرتك

 430                :املشقة

  430              :املصافحة

  431                :مصاهرة

  432-431              :املصلحة

  433              :املضمضة

  434                :مطر

  434                :املعازف

  434                :معانقة

  434                :املعاومة
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  446-435              :املعجزات

  447              :املعروف

  448                :املعصية

  448                :مفلس

  448                :مكاتب

  452-449                :مّكة

  453                :املكروه

  453                :املكس

  453                :املكيال

  455-453                :املالئكة

  455                :املالحم

  455                :كملِ 

  456              :املماطلة

  456                :املناجاة

  456                :املناظرة
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  456                :املنرب

  463-457                :املنكر

  465-464                :املينّ 

  466-465                :املوات

  468-466                :املواساة

  468                :املواالة

  469                :املوت

  469                :املوسيقا

  469                :موعظة

  469                :املولود

  470                :املهر

  470                :املّيت

  471-470                :املّيتة

  471                :مرياث

  471                :املياه



583 
 

  471                :امليزان

***************************************************************  

  

  

 472              :حرف الّنون

  472                :الّنار

  472                :الّناموس

  472                :الّنبّوة

  473                :نبيذ

  473              :نتف اإلبط

  476-473                :النجاسة

  479-476                :الّنذر

  482-479                :الّنسب

  485-482                :الّنسخ

  486-485                :النسيان
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  486                :الّنشرة

  487-486                :النصيحة

  487                :الّنضح

  487                :نظر

  487                :الّنعال

  488                :نفاس

  490-488                :الّنفاق

  493-491                :الّنفقة

  505-494                :الّنكاح

  506                :الّنمص

  507-506                :الّنميمة

  508-507                :الّنوم

  508                :ار

  509                :ب

  509                :الّنهي



585 
 

  509                :الّنياحة

  511-510                :الّنية

****************************************************************  

  

  

 512              :حرف الواو

ء   512                :الو

  512                :الوتر

  512                :الوجه

  515-513                :الوحي

  515                :الورع

  515                :الورق

  516                :الوسق

  516                :وسوسة

  516                :الوشم



586 
 

  519-517                :الوصية

  526-519                :الوضوء

  526                :الوقص

  527-526                :الوقف

  528                :الوكالة

  528                :والية

  528              :ولوغ الكلب

  531-529                :الوليمة

  531                :ويح

  531                :ويل

****************************************************************  

  

  532              :حرف اهلاء

  533-532                :اهلبات

  535-534                :اهلجر
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  537-536                :اهلجرة

  538                :اهلَُدى

  543-538                :اهلدي

  544-543                :اهلدية

  544                :هالل

  

****************************************************************  

  

  

  545              :حرف الياء

 546-545              :جوج ومأجوج

  547                :اليتيم

  548                :يثرب

  548                :يقني

  548                :يقني



588 
 

  558-548                :ميني

  558              :يوم اجلمعة

  558                :يوم عرفة

ّلد الثّاين   588-559            :فهرس ا

  

****************************************************************  
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